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Urn dos nossos que desaparece

Faleceu 0 Brigadeiro Cunha Lamas
Em3t de Dezembro passado faleceu
o Sr. Brigadelro Jose da
Cunha Lamas
prestlgloso ofieial do ex ere ito e grande filatelista .
A familia enlutada apresenta 0 Clube Filatelico de Portugal sentidas condolenc/as.
Com a morte do Brigadeiro Cunha Lamas
desaparece uma das figuras mais proeminentes da Fllatelia Nacional, pelo que se justlfica, plenamente, a publicar;iio neste Boletim
dos dados biograficos do i/ustre extinto genti/mente fomeeidos pe/o seu grande amigo
o eminente hlstorlador, Prof. Dr. A. H. Oliveira Marques actual director da Blblioteea
Nacional de Usboa.
Por especial deferencia para com 0 C. F. P.
a quem dedica grande amlzade 0 Sr. Prof.
Oliveira Marques ofereceu, para publicar;iio
nas paglnas desta revista, 0 ultimo manuscrito do Sr. Brlgadeiro Cunha Lamas, datado
de 4 de Novembro tiltimo. pouco tempo antes, portanto, do seu passamento.
o referldo manuscrito intitula-se .A Minha
Fi/atelia» e constitul como que uma espeele
de .memorias» filatelicas no dizer do Prof.
Oliv~ira Marques.
Tem 0 Bole tim do Clube Fi/atelico de Portugal a rara oportunidade de publicar, postumamente, 0 ultimo artigo rle um dos seus
mais distintos colaboradores a quem presta,

assim, uma de vida homenagem, atem de tal
publicat;iio ficar a constltuir uma recordat;iio
perene da figura e obra do seu autor.

JOSE DA CUNHA LAMAS
Pelo Prof. A. H. Oliveira Muques
-

-

-

Nasce em Belem em 23 de Agosto de
1889, filho de Antonio Lamas e de Georgina Angelica da Cunha Lamas, neto materno do Cons. Augusto Jose da Cunha
ministro das Obras Publicas (1897-98) e 01:
rector da Casa da Moeda (1880-1906). Cas a
com Elisa Ester Ferreira Lamas em 1916,
de quem tern descendencia.
Instruc;:ao primarla no ~olegio Arriaga
(1896-99); instruc;:ao secundaria .no L1ceu
do Carmo (1899-1904) e no liceu de S.
Domingos (1904-1906), em Lisboa. Curso
Superior na Escola Politecnica de Lisboa
(1906-09) e de Engenharia Militar na Escola do Exercito (1909-13).
Alferes (1913); Tenente (1914); Capitao
(1918) ; Major (1926); Tenente Coronel
(1939); Coronel (1944); Brigadeiro (1948).
Passa
reserva em 1951 e
reforma em
1959.
Servic;:o no Regimento de Sapadores Mineiros, na Companhia de Torpedeiros no
Servic;:o de Torpedos Fixos, na Compa~hia
(depois, Grupo) de Caminhos-de-Ferro; director das Obras e Propriedades MilitaTes
do Governo. Militar de Lisboa. Cornandante
de Engenharia do Comando Militar da Madeira, no Funchal . (1941-44) Comandante
do Regimento de Engenharia " n." 1, no
Porto. Inspector do Servic;:o Automovel MiIitar. Inspector das Tropas de Comunicac;:ao.
Chefe de Gabinete do Ministro das Obras
Publicas e comunicac;:oe& (1936-38) _ '
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-

-

a
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,BOLETIM DO CLUBE FILATEllCO DE PORTUGAL
- Condecorado com as medalhas de prata
e de Duro de Comportamento Exemplar;
da Vitoria; das Campanhas do Exerclto
Portugues; Defesa Maritima do Campo
Entrincheirado de Lisboa; Comendador da
Ordem Militar de Avis.
- Morre em Lisboa, em 31 de Dezembro
de 1975.
-

-

-

-

ACTIVIDADE FILAT~LICA
Urn dos maiores impulsionadores para a
formacao da Federacao Portuguesa de Fl·
latelia (1954), de que foi Presidente da 01reccao (1956).
As suas coleccoes de .Ensaios e Provas-,
de -Reimpressoes- e de -Inteiros Postaisde Portugal e Colonias foram premladas
nas Exposicoes Internaclonals -Lisboa-1953- e -Interposta», Hamburgo 1959, com
medal has de prata. Os seus livros foram
premiados, nas mesmas exposicoes, com
medalha de prata e diploma de medalha
de bronze.
Membro do juri da Exposicao Naclonal
- Porto-1955 •.
Foi-Ihe conferlda a medalha especial da
F. P. F. e Inscrito 0 seu nome na Lista dos
Filatelistas Eminentes da mesma Federacao.
Bibliografia filaMlica:

Estudo das Reimpressoes de Se/os Por'tugueses (em colaboracao com 0 falecido
Luis da Camara d'Orey), Lisboa, 1947;
Bi/hetes - Postais de Portugal e Ifhas Adjacentes, Lisboa, C. T. T., 1952;
'; Inteiros - Postais de Portugal e Ifhas Adiacentes, Lisboa, C. T. T., 1969;
7ntelros - Postais das Provin·
. cias Ultramarinas
CaM/ogo dos Intelros - Pastals
Postugueses
(em colaboracao com A. H,
de Oliveira Marques)
Catalogo dos Aerogramas de
-. Franquia Militar
(em colaboracao com Rul de
Gusmao Nogueira)

inedltos

'e numerosos artigos publlcados em pratica·mente todas as revlstas fllatelicas portu·guesas desde a decada de 1940-50.

• • •
A MINHA FILATELIA
Pelo Brigadeiro Cunha Lamas

L

No decurso da primavera de 1901, durante' a prolongada convalescenlia da me-

ningite que me tlnha retido de cama durante todo 0 mes de Dezembro anterior,
distrai-me aver uns selos guardados pelas
minhas Tias, que provinham da correspondencia da Fabrica de Correias e Cortumes
de meu Pai, que meu tio Nicola, falecido
no ano anterior, tinha reunido.
Segundo me disseram, na ocasiao, meu
Tio Nicola costumava remeter para Inglaterra
mac;:os de selos portugueses e, em troca,
recebia selos estrangeiros e, de uma vez,
veio urn pequeno album de folhas quadriculadas que tinha, no flm, urn catalogo de
selos de todo 0 Mundo, escrlto em Ingles,
como e natural, mas suflclentemente claro
para eu 0 compreender, na parte que me
interessava e, assim, ful classiflcando os
selos portugueses.
Tlnham decidido os meus tlos, que esses
selos pertenceril'.\m a meu Irmao mals velho,
AntoniO; mas, perante a completa Indlferenc;:a 'dele pelo assunto em contraste com 0
meu Interesse manifesto, decldlu meu tlo
Luis compra-Ios ao meu irmao e darmos a
mim.

*

Entretanto, meu Irmao mais novo, Luis,
que tlnha adoecldo. com reumatismo no
corac;:ao, ao mesmo tempo que eu, mas
cuja convalescenc;:a se prolongava muito
mals do que a minha, veio a interessar-se
por bllhetes postals i1ustrados que trocava
com correspondentes estragelros e, mais
tarde, tam bern por selos.
Assim, Ja fomos os dols continuando a
juntar selos que eu ia comprando, em geral,
em pacotes, na cas a da especialidade, do
Faustino Martins, no Largo de Camoes, 25,
em Lisboa.
Depressa reconheci que 0 pequeno album ingles era insuflclente, mesmo para
nele dispor so os selos portugueses e dificilmente podia aumenta-Io com folhas suplementares.
. Mas, numa das suas vlagens a Paris, minhas tlas, Helena e Elisa trouxeram-me de
la urn album Yvert & Tellier adquirido na
cas a Th. Champion, para 0 qual passel tpda
a Il)inha colecc;:ao.
. Mals tarde, vim a reconhecer que nao so
tlnha de IImitar a mlnha coleccao a selos
portugueses. mas que esse album nao satisfazia. Decidi-me, por isso, a comprar urn
album de folhas moveis, na casa Simoes Ferreira, na Rua do Arsenal, n.· 70, em Lisboa.

*

Em 1885, meu avo, Cons.· Augusto Jose
da Cunha, entao Director da Casa da Moeda,

tinha dado, a cada urn dos seus cinco fiIhos, uma serle de selos que vim a verificar que ,eram reimpressoes saidas, nesse
ano, e que ficaram conhecldas como «flelmpressoes do Congresso Postal, por este ter
estado reunido, em Lisboa, em Fevereiro/
/Marc;:o desse ano, justamente quando elas
sairam.
Essas cinco colecc;:oes, embora semel hantes. dlferenc;:avam-se, umas das outras, porque apenas uma delas tinha os seus exemplares limpos, enquanto todas as outras apresentavam formas dlversas de Inutillzac;:ao:
trac;:os de 16,5 mm.; de 18,0 mm. ou uma das
palavras: .PROVA- ou .SPECIMEN •.
Todas essas 5 series vleram a parar as
rninhas maos, quer por dadiva, quer por
compra. Cad a serle era acompanhada dos
3 prlmelros bllhetes postals e dos 2 sobres<:rltos emltldos em 1878, os quais tinham
as mesmas formas de Inutilizaliao.

*

Em 1905, para satisfazer urn desejo do
rei de Espanha, Afonso XIII, por ocasiao da
sua visita a Lisboa, a Casa da Moeda mandou reimprimlr todos os selos emltidos ate
entao, de que nao houvesse exemplares em
deposito.
Meu Avo deu·nos, entao, uma colecc;:ao
dessas Relmpressoes e originais que as
acompanhavam, a mim e a meu irmao, Luis.
A minha tinha todos os seus exemplares
inutilizados com a palavra -SPECIMEN •.
Como e natural, todo 0 -material filateIIco. (selos, bilhetes postals de emissao
oficial, reimpressoes, etc.) de meu irmao
veio a pertencer-me. por ocaslao do seu fa·
leclmento em 1919.

*

Quando 0 meu tlo Artur Lamas, em 1909,
procurava elementos para 0 estudo que entao estava a fazer, sobre -Le sejour a Lisbonne de Charles Wlener-, que tinha gravado os cunhos dos selos de fita curva,
de D. Luis, fol-Ihe oferecido, pelo entao Director da Casa da Moeda, Sr. Casimiro Jose
de Lima, uma serie das Relmpressoes de
1905, semelhante a de meu Irmao (sem qualquer forma de Inutlllzac;:ao). Por faleclmento
desse meu Tio, em Paris em 1925, essa serle vela tambam parar as mlnhas maos.
Como eu ja tlnha outra igual, decidi vende-la, quando estive mobllizado na Madeira,
durante a Guerra de 1939/45, ao Sr. Jorge
Welsh, da Cas a Hinton.

3

*

Em ocasiao que nao posso precisar, mas
que foi depols do falecimento de meu Avo,
em 1918. meu tio, Dr. Fernando da Cunha,
entregou-me uma grande quanti dade de Ensaios e Provas de selos portugueses que
constitul a mlnha colecc;:ao dessa especlalidade. que velo a merecer uma Medalha de
Prata, na Exposlc;:ao - HAMBURG • INTERPOSTA-1959-.
Pouco tempo antes do seu falecimento, em
fins de 1945, 0 grande fllatelista, Sr. Carlos
George, autorizou-me a escolher urn exemplar de cada varledade de Intelros-Postais
(Bilhetes-Postais, Cartoes-Postals ou BlIhetes-Cartas, Sobrescrltos selados, etc.), que
eu desejasse para a mlnha colecc;:ao. 0 falecimento de Carlos George nao permltlu que
eu tlvesse terminado a mlnha busca, mas 0
Irmao dele, Sr. Fritz George, tarn bern ja falecldo, autorlzou-me a contlnua-Ia no seu escritorlo da Rua do Arsenal, 142, 2.' andar.

*

A prop6slto, vou contar urn caso sucedldo
na ooasiao da mlnha Ida a casa do Sr. Carlos George: quando eu estava a ver a parte
dos Ensalos e Provas, notel que flgurava,
entre eles. uma prova do selo do Centenario de S. Antonio, da taxa de 150 reis.
Entao eu, que tlnha levado as mlnhas Provas, flz-Ihe notar que, entre elas estava urn
pequeno cartao com tracos a demarcar 0
lugar de 5 selos, mas que apenas estavam
ocupados os dos 4 valores mals altos, fa 1tando, portanto, justamente 0 de 150 reis:
Salientei 0 caso e dlsse que, certamente, 0
exemplar dele tinha sldo tlrado do meu
cartao e faltava la. Ele entao respondeu-me:
-nao, esses quatro e que faltam aqui- e
apontou para 0 album dele.
Alguns anos mals tarde, os herdeiros do
Sr. Jose Francisco Costa, que tinha sldo empregado da Ourivesarla da Guia e morava
na Rua dos Fanquelros, no -predio que tinha uma ponte, junto a Prac;:a da Figueira,
propuseram-me a venda de todos os Intelros-Postais que ele delxara. Embora so me
Interessassem os portugueses, decidi-me a
cornpra-Ios todos e dlvidi-Ios por mim e
pelo meu Amigo, Dr. Antonio Henrique de
Oliveira Marques, ficando eu com os portugueses e ele com os estrangeiros. mas guardando eu urn dos tres primeiros Bilhetes-Postais que correu no Mundo Inteiro: 0
austriaco, saido em 1 de Outubro de 1860;
ficando 0 Dr.' Oliveira Marques com os dois
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nele dispor so os selos portugueses e dificilmente podia aumenta-Io com folhas suplementares.
. Mas, numa das suas vlagens a Paris, minhas tlas, Helena e Elisa trouxeram-me de
la urn album Yvert & Tellier adquirido na
cas a Th. Champion, para 0 qual passel tpda
a Il)inha colecc;:ao.
. Mals tarde, vim a reconhecer que nao so
tlnha de IImitar a mlnha coleccao a selos
portugueses. mas que esse album nao satisfazia. Decidi-me, por isso, a comprar urn
album de folhas moveis, na casa Simoes Ferreira, na Rua do Arsenal, n.· 70, em Lisboa.

*

Em 1885, meu avo, Cons.· Augusto Jose
da Cunha, entao Director da Casa da Moeda,

tinha dado, a cada urn dos seus cinco fiIhos, uma serle de selos que vim a verificar que ,eram reimpressoes saidas, nesse
ano, e que ficaram conhecldas como «flelmpressoes do Congresso Postal, por este ter
estado reunido, em Lisboa, em Fevereiro/
/Marc;:o desse ano, justamente quando elas
sairam.
Essas cinco colecc;:oes, embora semel hantes. dlferenc;:avam-se, umas das outras, porque apenas uma delas tinha os seus exemplares limpos, enquanto todas as outras apresentavam formas dlversas de Inutillzac;:ao:
trac;:os de 16,5 mm.; de 18,0 mm. ou uma das
palavras: .PROVA- ou .SPECIMEN •.
Todas essas 5 series vleram a parar as
rninhas maos, quer por dadiva, quer por
compra. Cad a serle era acompanhada dos
3 prlmelros bllhetes postals e dos 2 sobres<:rltos emltldos em 1878, os quais tinham
as mesmas formas de Inutilizaliao.

*

Em 1905, para satisfazer urn desejo do
rei de Espanha, Afonso XIII, por ocasiao da
sua visita a Lisboa, a Casa da Moeda mandou reimprimlr todos os selos emltidos ate
entao, de que nao houvesse exemplares em
deposito.
Meu Avo deu·nos, entao, uma colecc;:ao
dessas Relmpressoes e originais que as
acompanhavam, a mim e a meu irmao, Luis.
A minha tinha todos os seus exemplares
inutilizados com a palavra -SPECIMEN •.
Como e natural, todo 0 -material filateIIco. (selos, bilhetes postals de emissao
oficial, reimpressoes, etc.) de meu irmao
veio a pertencer-me. por ocaslao do seu fa·
leclmento em 1919.

*

Quando 0 meu tlo Artur Lamas, em 1909,
procurava elementos para 0 estudo que entao estava a fazer, sobre -Le sejour a Lisbonne de Charles Wlener-, que tinha gravado os cunhos dos selos de fita curva,
de D. Luis, fol-Ihe oferecido, pelo entao Director da Casa da Moeda, Sr. Casimiro Jose
de Lima, uma serie das Relmpressoes de
1905, semelhante a de meu Irmao (sem qualquer forma de Inutlllzac;:ao). Por faleclmento
desse meu Tio, em Paris em 1925, essa serle vela tambam parar as mlnhas maos.
Como eu ja tlnha outra igual, decidi vende-la, quando estive mobllizado na Madeira,
durante a Guerra de 1939/45, ao Sr. Jorge
Welsh, da Cas a Hinton.

3

*

Em ocasiao que nao posso precisar, mas
que foi depols do falecimento de meu Avo,
em 1918. meu tio, Dr. Fernando da Cunha,
entregou-me uma grande quanti dade de Ensaios e Provas de selos portugueses que
constitul a mlnha colecc;:ao dessa especlalidade. que velo a merecer uma Medalha de
Prata, na Exposlc;:ao - HAMBURG • INTERPOSTA-1959-.
Pouco tempo antes do seu falecimento, em
fins de 1945, 0 grande fllatelista, Sr. Carlos
George, autorizou-me a escolher urn exemplar de cada varledade de Intelros-Postais
(Bilhetes-Postais, Cartoes-Postals ou BlIhetes-Cartas, Sobrescrltos selados, etc.), que
eu desejasse para a mlnha colecc;:ao. 0 falecimento de Carlos George nao permltlu que
eu tlvesse terminado a mlnha busca, mas 0
Irmao dele, Sr. Fritz George, tarn bern ja falecldo, autorlzou-me a contlnua-Ia no seu escritorlo da Rua do Arsenal, 142, 2.' andar.

*

A prop6slto, vou contar urn caso sucedldo
na ooasiao da mlnha Ida a casa do Sr. Carlos George: quando eu estava a ver a parte
dos Ensalos e Provas, notel que flgurava,
entre eles. uma prova do selo do Centenario de S. Antonio, da taxa de 150 reis.
Entao eu, que tlnha levado as mlnhas Provas, flz-Ihe notar que, entre elas estava urn
pequeno cartao com tracos a demarcar 0
lugar de 5 selos, mas que apenas estavam
ocupados os dos 4 valores mals altos, fa 1tando, portanto, justamente 0 de 150 reis:
Salientei 0 caso e dlsse que, certamente, 0
exemplar dele tinha sldo tlrado do meu
cartao e faltava la. Ele entao respondeu-me:
-nao, esses quatro e que faltam aqui- e
apontou para 0 album dele.
Alguns anos mals tarde, os herdeiros do
Sr. Jose Francisco Costa, que tinha sldo empregado da Ourivesarla da Guia e morava
na Rua dos Fanquelros, no -predio que tinha uma ponte, junto a Prac;:a da Figueira,
propuseram-me a venda de todos os Intelros-Postais que ele delxara. Embora so me
Interessassem os portugueses, decidi-me a
cornpra-Ios todos e dlvidi-Ios por mim e
pelo meu Amigo, Dr. Antonio Henrique de
Oliveira Marques, ficando eu com os portugueses e ele com os estrangeiros. mas guardando eu urn dos tres primeiros Bilhetes-Postais que correu no Mundo Inteiro: 0
austriaco, saido em 1 de Outubro de 1860;
ficando 0 Dr.' Oliveira Marques com os dois
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hungaros e deixei-o, tambem, escolher dos
portugueses, depois de mim.

*

Criado 0 Movimento Nacional Femlnino,
pela Porta ria n.· 18.545, de 23 de Junho de
1961, a qual conferia aquele organismo 0
exclusivo da emissao e distribuh,;ao de aerQgramas, para as correspondencias entre os
expedtciomlrios e os seus familiares e Madrlnhas de Guerra, procurei, logo desde 0
principio de Agosto desse ano, adquirir
exemplares das diversas variedades, a medlda que iam sendo emitidas.
Embora com certa dlficuldade, procurei,
tambem, reunir 0 maior numero de variec;lad~l;' dos aerogramas que iam sendo em itidos, em algumas das nossas Provincias
Ultrarnarinas no que tenho sido notadamente
coadjuvado plo meu Amigo, Sr. Ruy de Gusmao Nogueira.

*

Entretanto, a medida que vaG sendo emitidos quaisquer .Inteiros Postais Portugueses-: Bilhetes-Postais, Cartoes-Postais ou
Bilhetes-Cartas. Sobrescritos Selados, de
correia ordinario au de correia aareo, Aut6grafcls de Boas-Festas e «PAX., etc.; quer
em Portugal', quer nas ou para as Provincias
Ultramarinas, tenht> procurado, Ju.nto das
entldades emissoras, a aquisic;:ao de todas as
varledades possiveis.
'

*

Por outro lado, nao me tenho contentado
com a coleccionac;:ao de Inteiros-Postals;
sempre que possivel, tenho tentado estudar
as suas origens e a sua hist6ria, do que resultou a publicac;:ao dos segulntes livros:
Reimpressoes de Se/os Portugueses (em colaborac;:ao com 0 meu falecido Amigo, Sr.
Lurs da Camara d'Orey; Bilhetes-Postais de
Portugal e IIhas P..djacentes e Inteiros-Postais de Portugal e IIhas Adjacentes; CaM/ogo
dos Inteiros-Postais Portugueses [em colaboraC;ao com 0 meu Amigo, Dr. A. H. de Oliveira Marques) e Catalogo dos Aerogramas
de Franquia Militar, (em colaborac;:ao com 0
meu Amigo, Sr. Ruy de Gusmao Nogueira);
os do is ultimos aguardando quem fac;:a a sua
publicac;:ao.
Llsboa, 4 de Novembro de 1975
ass.,} JOSE DA CUNHA LAMAS
Ao Sr. Prof. Dr. Oliveira Marques, manifestamos os nossos mais sinceros agradecimentos pela co/aborat;iio prestada e pela forma
como distinguiu 0 Boletim. do C. F. P.

l_

Rescaldo das Exposi~iies InternacioDais «THEMABELGA, e cWIEN 70'
Por varias razoes que sao mais au menos
conhecidas dos filatelistas portugueses que
normalmente e~poem nos certames internacionais, a representac;:ao nacional nas e~po
sic;oes em epigrafe fol bastante reduzida_
Com efeito, para tal mUlto contribuiram
os precarios ,resultados obtidos pelos expositores portugueses na -Espana 75- que,
sem duvida, os desmoralizou e, por outr~
lado, 0 espac;o de tempo, relativamente curto, que mediou entre a realizac;:ao da .Espana 75- e asreferidas exposic;:oes impedindo que alguns eoleccionadores remontassem as suas ,particlpac;:oes a tempo e
horas de poderem estar presentes na Balgiea e em Vlena.
Finalmente, a opouca seguranc;a que os
expositores sentiam quanto a remessa para
o estrangeiro das suas colecc;:oes, tambem
deve ter contribuido para uma representac;ao tao dimlnuta naqueles dols acontecimentos filatelicos internaclonals. Assim,
muitos dos expositores inscritos desistiram
a ultima hora.
Para -salvar a honra do convento- valau-nos, entretanto, 0 facto de terem sido
enviadas a concurso, aos aludidos oertames.
participac;:oes culo nivel flcou bem patente
em face dos premios obtidos.
Nao h8 duvida que a representac;:ao portuguesa embora escassa, marcou uma presenc;:a que dignlficou a filatelia lusfada.
Os opremiados, tanto filatelistas como publicac;:oes e autores que concorreram a classe .Llteratura Filatalica. foram os seguintes:
THEMABELGA
M"dalha de Bronze Prateado
Dr. Joao Moura
Dr. Augusto Leal Bastos
A. A. F. Leal e Cr6
Medalha de Bronze
Jose Manuel Pires dos S;mtos
'L1TERATURA FILAT~LJCA
MedalhJl de Bronze Prateado
Dr. Romano Caldeira Camara
Jose Manuel Pires dos Santos
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Diploma de Medalha de Bronze
Associac;:ao Portuguesa de Filatelia Tematica.
Diplomas
Clube Filatelico de Portugal
WI EN 75

Medalha Grande de Ouro
Jose Cohen
Medalha de prata
Eng. Manuel Andrade e Sousa
Josa Dias Afonso
Aos filatelistas e autores associ ados do
C. F. P. que obtiveram tao honrosos pramlos
apresentamos as nossas sinceras felicitac;oes que sao extensivas aos dirlgentes
da uAssociac;ao Portuguesa de lFilatelia
Tematlca •.
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III Salao de Filatelia
Pre-Adesiva
PELO ENG. ANDRADE E SOUSA
No Prefacio do catalogo desta exposic;:ao
formulei dois desejos: que 0 Salao trouxesse
aos Interessados novos motivos de Interesse
e no opublico em geral se recrutassem novos
adeptos. Espero slnceramente que Isso tenha
acontecldo :pols que nao faltaram. nesta manifestac;:ao filaMlica, motivos de atrac~ao.
De facto, e embora 0 numero de expositores fosse ·reduzldo (apenas sete) , duma
maneira geral a qualidade do material apresentado era de boa cravelra, a apresentac;:!io
cui dada e em tudo transpareciam os con hecimentos dos coleccionadores sobre a rna·
tarla.
Tambam salientei no Prefacio aclma cltado
que -estao longe de se cor'lhecerem todas
as marcas e carlmbos utillzados na era pra-adeslva. 0 que signlfica que alnda h8 vastas
possibilidades de aparecerem. Mas para que
isso suceda e essenclal dinamismo: 0 coleccionador tem que ir a procura das especies.
nao espera que elas Ihe aparec;:am. Pessoalmente creio que ainda ha, por esse pars
fora. multo arquivo por descobrlr e ' que
guarda ciosamente os ·seus mislarlos; tudo
vai de desconflar onde estao e de catlval'
•
a slmpatia -dos proprietarlos!
A oprop6sito conto uma triste ocorrencia
em que estlve envolvldo: ha multo tempo
que andava afras de um alfarrablsta para Ine
permltlr fazer pesquisas em papals velhos
exlstentes no seu armazem: Sempre se escllsou alegando fracas razoes que em Va\)
tentei remover. Recentemente visltel-o no'
vamente. Estava desolado: tlnham-Ihe ocupado selvatlcamente 0 armazem s6 Ihe testando tempo opara chamar 0 homem do papel
velho e vender tudo a peso. Quando eu apareci ja tudo estava transformado em pasta
de papel, na fabrlca! Mas e preciso nao desesperar e recomec;:ar sempre.
Portanto a e~pectativa de aparecimenta
de ,novas especles e as pesquisas a que a
necessarlo meter ombros, sao duas facetas
a tornar estaespecialidade aliciante. PO'derel ainda acrescentar que a aureola dQ
misterio que envolve 'urna ou 'outra marca',
obrlgando 0 colecclonador a ser tam bam um
investigador. a outra faceta a acrescentat
as mencionadas. E nao esquec;:amos que, se
procedermos dentro desta linha de rurno,
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de papel, na fabrlca! Mas e preciso nao desesperar e recomec;:ar sempre.
Portanto a e~pectativa de aparecimenta
de ,novas especles e as pesquisas a que a
necessarlo meter ombros, sao duas facetas
a tornar estaespecialidade aliciante. PO'derel ainda acrescentar que a aureola dQ
misterio que envolve 'urna ou 'outra marca',
obrlgando 0 colecclonador a ser tam bam um
investigador. a outra faceta a acrescentat
as mencionadas. E nao esquec;:amos que, se
procedermos dentro desta linha de rurno,

estamos de facto a prestar um valioso contributo ao desenvalvimento da Hist6ria
Postal.
Encontrei no III Salao de Filatelia Pre-Ad!)siva muitos elementos que permitlram aumentar os meus conhecimentos sobre a materia. Algumas marcas, suas variedades,
cores de Impressao e datas que desconhecia, foram devidamente arroladas. Trocas de
impressoes com colegas permltlram-me ciarificar certos aspectos sobre que tinha duvidas e assim, na parte que me diz respeito,
s6 ganhel com 0 que vi e ouvi.
Pessoalmente 'Iamento que uma grande
parte da minha colec~ao estivesse na altura
na Austria, partlcipando na .WIEN 75-; perdeu-se assim uma das poucas ocasioes em
que gostaria de mostrar 0 que possuo e assim
posslbilitar a outros a recolha de elementos
que, tal como acontece comigo, podem ser
de interesse para os estudos em que estao
envolvidos.
A conclusao que quero tlrar deste certame
e que e de manter e talvez ate de realizar
mals vezes por ano. Poram, parece-me essenclal f~zA-lo acompanhar de palestras com
base ou nao em material exposto. Lembro-me que eu pr6prlo e 0 Coronel Salgado em
tempos metemos ombros a tals Inlclativas
e parece-me de Impulslonar tal actlvldade.
Nlio me restam duvldas que esta especlalidade tern boas perspectivas de desenvolvlmento futuro mas nlio bastam exposi~oas
para fomentar 0 seu desenvolvimento. A exposl~iio em 51 a uma actlvldade estatlca e 0
que e necessarlo e dlnamlsmo: por 1550, dlgo
que, palestras ou outras actlvldades dinamicas, em conjunto com exposl~oes, sao
essenclals. Aqui fica expresso esse desejo.
E concluo apresentando os agradeclmentos
a Direc~iio do Clube Filatelico de Portugal
por mais este contrlbuto para 0 desenvolvlmento da Filatelia Pra-Adeslva entre n6s.
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BOLETIM DO CLUBE FILATi:L1CO DE PORTUGAL

6

ultramarinas

PORTUGAL
50 selos dlferentes
100 •
200 •
300
•

10s00

22SOO

II

52S00
110s00

=

220$00
330$00
700$00

400 selDS dlferentes

500·

•

600·
1000.

•
•

3300$00

PORTUGAL (Comemorativos)

J. M. Barros Rodrigues Hros.
Rua do Arsenal, 80

LlSBOA-2
Telef. 367601

50 selDs dlferentes
75
•
100 •
150 •

so
100
200
300
400

1?S00

l00s00

II

150S00
270s00

200 selDs dlferentes

I ~: :
400.

54OSOO

900$00

•

ULTRAMAR
SOD selDs dlferentes
18S00
1000 •
4OSOO

selDs dlferentes
•

1500
2000
2500
3000

9OSOO
•
•

150s00

230$00

330$00

825SOO

1650S00

•
•
•
•

2700s00
4100s00
7000$00

Nlassa

India
25 dlf.

75S00

so •

Domingos Sacramento

100

260s00

460s00

•

Africa
12S50

6 dlf.

Mercado FUatetico de IUsboa
Rua do Crucifixo, 28 -

Telef. 324891

LlSBOA - 2

*

VARIADO SORTIDO DE S~RIES COMPLETAS E SELOS ISOLADOS, DE PORTUGAL ULTRAMAR E ESTRANGEIROS

*

*

30$00
8OSOO
lS0s00

Cabo Verde
25 dlf.

28$00
95$00

so •

100

275S00

•

70$00

10 dlf.
25.

distribui~o

25 dlf.

so •

225$00

•

10s00
30$00

8OSOO

• 4OS00
. 130s00

·

125$00

Inhambane
10 dlf.

. • . . . •

60s00

Louren~Ot Marques
.1 0 dlf. • . . . .
18S00
25.
.. .•.
8OSOO

Macau
. . . ..
.

so.

.

..

.

. . .. • _,

12$50
38S00
130s00

Moqambique
25 dlf.
50.
100.
150·

200$00

Quellmane
10 dlf.

70s00

S. Tome
4OSOO •

25 dlf.

so

·

100$00

Tete

10 dlf.
25

8OSOO
170s00

·

nmor

10s00
. . . . . . 30$00
. . . . . . 90$00
. . . . . . 190s00

M0{:8mblque (C.a)
10 dlf.
25.
50.
100.

7OSOO

10 dlf.
25

260S00

10 dlf.
25.

Guine

ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR,
ESTRANGEIRO, EDICOES SIMoES FERREIRA, DOMINGOS DO SACRAMENTO
E ELADIO DOS SANTOS

*

8SOO

Congo

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELISTA

C;rculares gratis em

Angola
25 dlf.
50 •
100
lSO •

10 dlt.
25 •
SO •
75 •
100 •

• . . . . . 15$00
. . . . . . 30s00
. . . . . . lD5S00
. . . . . • 240$00

10 dlf.
25 •
SO •

15S00
65$00
2D5S00

Zembezia
10 dlf.
25..

, 6OS00
. . . . . 170$00

Todos estes pacotes sao compostos com selos dlferentes, em perfelto estado
As encomendas devem vIr acompannadas da sua 'I mportAncla,
acresclda dos respectivos po'ltes
Nao aceltamos devolu~oes -

Estes p~s anulam os anterlores

estamos de facto a prestar um valioso contributo ao desenvalvimento da Hist6ria
Postal.
Encontrei no III Salao de Filatelia Pre-Ad!)siva muitos elementos que permitlram aumentar os meus conhecimentos sobre a materia. Algumas marcas, suas variedades,
cores de Impressao e datas que desconhecia, foram devidamente arroladas. Trocas de
impressoes com colegas permltlram-me ciarificar certos aspectos sobre que tinha duvidas e assim, na parte que me diz respeito,
s6 ganhel com 0 que vi e ouvi.
Pessoalmente 'Iamento que uma grande
parte da minha colec~ao estivesse na altura
na Austria, partlcipando na .WIEN 75-; perdeu-se assim uma das poucas ocasioes em
que gostaria de mostrar 0 que possuo e assim
posslbilitar a outros a recolha de elementos
que, tal como acontece comigo, podem ser
de interesse para os estudos em que estao
envolvidos.
A conclusao que quero tlrar deste certame
e que e de manter e talvez ate de realizar
mals vezes por ano. Poram, parece-me essenclal f~zA-lo acompanhar de palestras com
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por mais este contrlbuto para 0 desenvolvlmento da Filatelia Pra-Adeslva entre n6s.

fORTUCAl. -

U'L TiR AMAR

RBMESSAS A ESCOLHA
com selos ,novos e usados

Em pagamento, aceito selos em
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Pedir tabeia de valorizac;ao
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l

LISBOA-I

Selos para

DE SANT' OS

IColec~iies

CASA

FUNDADA ' EM
1922
RUA BERNARDO LIMA, 27 - L1SBOA-1 - Tel. 49725

FEVEREIRO -

ex~provrncias

1976

PACOTES DE SElOS
Pre~os sujeltos a alter~ao sem aviso previo

Compra e vende de Portugal
e

7'

BOLETIM DO ClUBE FILATJ:LICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATi:L1CO DE PORTUGAL

6

ultramarinas

PORTUGAL
50 selos dlferentes
100 •
200 •
300
•

10s00

22SOO

II

52S00
110s00

=

220$00
330$00
700$00

400 selDS dlferentes

500·

•

600·
1000.

•
•

3300$00

PORTUGAL (Comemorativos)

J. M. Barros Rodrigues Hros.
Rua do Arsenal, 80

LlSBOA-2
Telef. 367601

50 selDs dlferentes
75
•
100 •
150 •

so
100
200
300
400

1?S00

l00s00

II

150S00
270s00

200 selDs dlferentes

I ~: :
400.

54OSOO

900$00

•

ULTRAMAR
SOD selDs dlferentes
18S00
1000 •
4OSOO

selDs dlferentes
•

1500
2000
2500
3000

9OSOO
•
•

150s00

230$00

330$00

825SOO

1650S00

•
•
•
•

2700s00
4100s00
7000$00

Nlassa

India
25 dlf.

75S00

so •

Domingos Sacramento

100

260s00

460s00

•

Africa
12S50

6 dlf.

Mercado FUatetico de IUsboa
Rua do Crucifixo, 28 -

Telef. 324891

LlSBOA - 2

*

VARIADO SORTIDO DE S~RIES COMPLETAS E SELOS ISOLADOS, DE PORTUGAL ULTRAMAR E ESTRANGEIROS

*

*

30$00
8OSOO
lS0s00

Cabo Verde
25 dlf.

28$00
95$00

so •

100

275S00

•

70$00

10 dlf.
25.

distribui~o

25 dlf.

so •

225$00

•

10s00
30$00

8OSOO

• 4OS00
. 130s00

·

125$00

Inhambane
10 dlf.

. • . . . •

60s00

Louren~Ot Marques
.1 0 dlf. • . . . .
18S00
25.
.. .•.
8OSOO

Macau
. . . ..
.

so.

.

..

.

. . .. • _,

12$50
38S00
130s00

Moqambique
25 dlf.
50.
100.
150·

200$00

Quellmane
10 dlf.

70s00

S. Tome
4OSOO •

25 dlf.

so

·

100$00

Tete

10 dlf.
25

8OSOO
170s00

·

nmor

10s00
. . . . . . 30$00
. . . . . . 90$00
. . . . . . 190s00

M0{:8mblque (C.a)
10 dlf.
25.
50.
100.

7OSOO

10 dlf.
25

260S00

10 dlf.
25.

Guine

ALBUNS DE PORTUGAL, ULTRAMAR,
ESTRANGEIRO, EDICOES SIMoES FERREIRA, DOMINGOS DO SACRAMENTO
E ELADIO DOS SANTOS

*

8SOO

Congo

TODO 0 MATERIAL NECESSARIO
AO FILATELISTA

C;rculares gratis em

Angola
25 dlf.
50 •
100
lSO •

10 dlt.
25 •
SO •
75 •
100 •

• . . . . . 15$00
. . . . . . 30s00
. . . . . . lD5S00
. . . . . • 240$00

10 dlf.
25 •
SO •

15S00
65$00
2D5S00

Zembezia
10 dlf.
25..

, 6OS00
. . . . . 170$00

Todos estes pacotes sao compostos com selos dlferentes, em perfelto estado
As encomendas devem vIr acompannadas da sua 'I mportAncla,
acresclda dos respectivos po'ltes
Nao aceltamos devolu~oes -

Estes p~s anulam os anterlores

8'

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

MARCOFILIA
COMPILADO POR JOS~ RODRIGO DIAS FERREIRA

PORTUGAL
Carimbos de 1.° dia de circula~ao
PAISAGENS E MONUMENTOS. Emissao
Base com tarja fosforescente, taxas $50,
2$00 e 6$00, Lisboa, 3 de Novembro de 1975.
Carimbos Identicos no Porto e Coimbra.
1.· CENTENARIO DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LlSBOA. Lisboa, 19 de Novembro
de 1975. Carimbos identicos em Porto (Municipio), Coimbra e Funchal.
ANO EUROPEU DE PROTECCAO DO PATRIMONIO ARQUITECTONICO. Lisboa, 28 de
Novembro de 1975. Carlmbos identicos em
Porto (Municipio], Coimbra e Funchal.
ANO mTERNACIONAl DA MUlHER. lIsboa, 30 de Dezembro de 1975. Carlmbos
identlcos em Porto (Municipio) , Coimbra e
Funchal.

Carimbos Comemorativos
VI ASSEMBlEIA-GERAl DOS COMITJ:S
NACIONAIS OUMPICOS EUROPEUS, L:isboa,
16 de Outubro de 1975. Posto de Correio
na Funda~ao Gulbenkian. Avenida de Berna.
XVIII JAMBOREE MUNDIAl DO AR. Porto, 18 de Outubro de 1975. Posto de Cor·
reio ns Rua Jose FalcaO', 95.
XVIII JAMBOREE MUNDIAl NO AR. Costa
da Caparica, 18 de Outubro de 1975. Posto
de Correio na Rua Carlos da Maia, 41.
XVIII JAMBOREE MUNDIAl NO AR . Olhao,
18 de Outubro de 1975.
XVIII JAMBOREE MUNDIAl NO AR. Angra
do Herolsmo, 18 de Outubro de 1975. Posto
do Correlo na Rua Dr. Ant6nio Moniz, 14.
MOSTRA DE VITOlFILIA. Matosinhos, 23 de
Outubro de 1975. Posto de Correio na Sede
Social do Orfeao de Matosinhos.
EXPOSICAO·FEIRA DE MEDAlHAS, MOEDAS E SELOS. Lisboa, 24 de Outubro de
1975. Posto de Correio no Hotel Penta. Avenida dos Combatentes.
CENTENARIO DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA. Lisboa, 10 de Novembro de 1975.
Posto de Correio na Sociedade de Geografla. Rua das Portas de S. Antao; 100.
IV MOSTRA DE INTEIROS .pOSTAIS. lis·
boa, 15 de Novembro de 1975. Posto de
Correio no Clube Fllatalico de Portugal.
Avenida Almirante Reis, 70·5.· Dt.·.

l

III SALAO DE FILATELIA PRJ:-ADESIVA.
Lisboa, 22 de Novembro de 1975. Posto de
Correio na sede do Clube Filatelico de Portugal. Avenida Almirante Reis, 70·5.· Ct.,.
TORNEIO INlERNACIONAL DE XADREZ.
Alvor, 25 de Novembro de 1975. Posto de
Correio no Hotel Alvor Praia.
MOSTRA FILATJ:UCA , DISTRITAL -ATENEU 75-. Porto, 29 de Novembro de 1975.
Post{) de Correio no Ateneu Comereial. Rua
Passos Manuel 44.
I MOSTRA FILATJ:UCA DO CLUBE DO
PESSOAL DA ROMAR. Lisboa. 1 de Dezernbro de 1975. Posto de Correio no Clube
do Pessoal da Romar. Avenida D. Carlos I,
53-3.·.
MOSTRA DO DIA DO SELO. Porto, 1 de
Dezembro de 1975. Posto de Correio no
Ateneu Comereial. Rua Passos Manuel, 44.
II MOSTRA FILATJ:UCA OVARENSE. Ovar,
1 'de Dezembro de 1975. Posto de Correio
na Sec~ao Filatellca e Numismatica do Orfeao de Ovar.
N. R. Segundo informa~ao da Reparti~ao
de Fllatelia, este carlmbo nao foi utilizado.
XXI DlA DO SELO. Miranda do Douro,
1 de Dezembro de 1975. Posto de Correio
nos Pa~os do Concelho.
XXI DIA DO SELO. Lisboa, 1 de Dezembro
de 1975. Posto de Correio no Clube Filatallco de Portugal. Avenlda Almirante Reis,
70-5.· Dt.·.
5.' EXPOSlvAO FEtRA DE LlSBoA DE
FILATELIA. NUMISMATICA. FILUMENISMO E
NOTOFILIA. Lisboa, 6 de Dezembro de 1975.
Posto de Correio no Hotel Ritz.
I. EXPOSICAO FILATJ:UCA DA TEMATICA
DESPORTIVA DE ALHANDRA. Alhandra; 6 de
Dezembro de 1975. Posto de Correlo na
Sede do Alhandra Sporting Olube.
I MOSTRA DE MARCOFllIA CLASSICA.
Lisboa, 20 de Dezembro de 1975. Posto de
Correio no Clube Filatelico de Portugal. Avenida Almirante Reis, 70-5.· Dt.'.

ANGOLA
Carimbos Comemorativos
1.' MOSTAA FILATJ:UCA DA JAMBA. Jamba, 21 de Janeiro de 1975.
DJA DO ESCUTEIRO. Nova Lisboa, 23 de
Abril de 1975.

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL
MOSTRA FILAT£LICA COMfMORATLVA
DO XVII AN IV. DO CLUBE FILAT£LICO DE
ANGOLA. Luanda, 4 de Junho de 1975.
FINOL (Inaugura~ao). FEIRA INTERNACIONAL DE NOVA LlSBOA. Nova Lisboa, 19 de
'
Julho de 1975.
FIl.'BOA 75, Nova Lisboa, 2 de Agosto de
1975.
FINOL (Encerramento). Nova Llsboa, 8 de
Agosto de 1975.

Carimbos nao Obliterantes
DJA OA CIDADE DA JAMBA. Jamba, Dezembro de 1974 a Janeiro de 1975.
FEIRA INTERNACIONAl NOVA LlSBOA.
FINOl 75. Nova Llsboa, 10 de Junho a
18 de Julho de 1975.
PAIS UNIDO - PAIS PROSPERO. Alusivo a
Semana da Unidade Naclonal. luanda, 5 a
10 de Julho de 1975.
'
INOEPENDENCIA. Carimbo anunclador da
data da .Independencia ... luanda,S a 10 de
Novembro de 1975. Foram utilizados dez
carlmbos semelhantes sendo quatro na Es.ta~ao Postal Central e sels nas dlversas
esta~oes urbanas.

de Isenr;:6es postais.
de 19-6-1939.

9

Decreto

N.' 29708,

LEGISLACAO PRIVATIVA DOS

cn

CC 002575DSC. 1-8-1975. Esta~6es Inauguradas durante 0 mes de Julho de 1975.
CC 002775DSC. 20-8-1975. Vlnhetas. Cancelamento. Firma Gonr;:alves Monteiro &
Fos., lda.
CC 002875DSC. 20-8-1975. Vlnhetas. Can·
celamento. Sociedade de Vinhos Borges &
Irmao lda.
DE 005475CA. 29-8-1975. Criar;:ao da CTF 3
de Colna.
DE 005675CA. 26-9-1975. Supressao da
CTFB de Penhas da Saude.
CC 003075DSC. 2-10-1975. Estar;:6es suprimidas durante 0 mes de Setembro de 1975.

NOVAS ESTACOES DE CORREIO
PORTUGAL
S. Caetano (Gondomar) gurar;:ao: 21-7-1975.

Data da ina~

MACAU

Estac;iies Suprlmlcm.

Emissao «Pagodes»

Penhas da' Saude - Data da sllpressiio:
26-9-1975.

A nova elllissao .Pagodes-, composta de
2 selas de 10 e 20 patacas, foi posta em
circula~ao no passado dla 30 de Janeiro.
Os
editaram urn sobrescrlto comemo·
rativo do 1.. dla dessa emissao, a $0,60 cada.
Segundo informa~ao colhida junto do Banco Nacional Ultramarino de Macau, a cota~ao
do escudo em rela~ao a pataca a de Esc.
5$00 p~r MS1.00.
Todos 08 pedldos devem ser endere~ados
a Reparti~ao Provincial do Sel'Vl~o de Correlos e Telecomunlca~oes de Macau. Macau.

cn

LEGISLACAO
PORTUGAL
PORTARIA N.· 473/75. 4-8-1975. Emissao
extraordlnarla de selos comemoratlvos do
XXXVI Rallye da FICC.
PORTARIA N.' 573-A/75 de 22 de Setembro de 1975. Emlssao extraordlnarla de selos comemorativos do XXX Aniversario da
ONU.
PORTARIA N.· 58D-A/75 de 26 de Setembro de 1975. Emissiio extraordinaria de selos
comemorativos do XXVI Congresso da IAF.
PORTARIA N.· 610/75 de 20 de Outubro
de 1975. Correspondencia oflcla!' Aboli~Ao

REPllBLICA POPULAR DE ANGOLA

Taxa de 1$50, desenhado por Higino de \
Abreu, baseado no 4 de Feverelro-, inlclo da
luta armada pelo MPLA em 1961, impresso
em off·set em folhas de 100 selos pela Imprensa Naclonal-casa da Moeda de Portugal.
'
Tlragem 5.000.000.

6mi~siio Sobreca~

r

~

Emissao Independencia de Angola

4--

Em Marr;:o pr6xlmo, os Correlos de Angola .~
viio por em circular;:ao varios sel{)s da antiga ~
admlnistrac;iio portuguesa, devldamente so<!]
brecarregados.

Carlmbo de 1.° dia de Circulac;iio
INDEPENDENCIA -lisboa, 11 de Novernbro de 1975.

Carimbos ComemorativDS
PROCLAMACAO DA INDEPEN;DENCIA.
luanda, 11 de Novembro de 1975.
DIA DO PIONEIRO. luanda, 1 de Dezernbro de 1975.
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18 de Julho de 1975.
PAIS UNIDO - PAIS PROSPERO. Alusivo a
Semana da Unidade Naclonal. luanda, 5 a
10 de Julho de 1975.
'
INOEPENDENCIA. Carimbo anunclador da
data da .Independencia ... luanda,S a 10 de
Novembro de 1975. Foram utilizados dez
carlmbos semelhantes sendo quatro na Es.ta~ao Postal Central e sels nas dlversas
esta~oes urbanas.

de Isenr;:6es postais.
de 19-6-1939.
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Decreto

N.' 29708,

LEGISLACAO PRIVATIVA DOS

cn

CC 002575DSC. 1-8-1975. Esta~6es Inauguradas durante 0 mes de Julho de 1975.
CC 002775DSC. 20-8-1975. Vlnhetas. Cancelamento. Firma Gonr;:alves Monteiro &
Fos., lda.
CC 002875DSC. 20-8-1975. Vlnhetas. Can·
celamento. Sociedade de Vinhos Borges &
Irmao lda.
DE 005475CA. 29-8-1975. Criar;:ao da CTF 3
de Colna.
DE 005675CA. 26-9-1975. Supressao da
CTFB de Penhas da Saude.
CC 003075DSC. 2-10-1975. Estar;:6es suprimidas durante 0 mes de Setembro de 1975.

NOVAS ESTACOES DE CORREIO
PORTUGAL
S. Caetano (Gondomar) gurar;:ao: 21-7-1975.

Data da ina~

MACAU

Estac;iies Suprlmlcm.

Emissao «Pagodes»

Penhas da' Saude - Data da sllpressiio:
26-9-1975.

A nova elllissao .Pagodes-, composta de
2 selas de 10 e 20 patacas, foi posta em
circula~ao no passado dla 30 de Janeiro.
Os
editaram urn sobrescrlto comemo·
rativo do 1.. dla dessa emissao, a $0,60 cada.
Segundo informa~ao colhida junto do Banco Nacional Ultramarino de Macau, a cota~ao
do escudo em rela~ao a pataca a de Esc.
5$00 p~r MS1.00.
Todos 08 pedldos devem ser endere~ados
a Reparti~ao Provincial do Sel'Vl~o de Correlos e Telecomunlca~oes de Macau. Macau.

cn

LEGISLACAO
PORTUGAL
PORTARIA N.· 473/75. 4-8-1975. Emissao
extraordlnarla de selos comemoratlvos do
XXXVI Rallye da FICC.
PORTARIA N.' 573-A/75 de 22 de Setembro de 1975. Emlssao extraordlnarla de selos comemorativos do XXX Aniversario da
ONU.
PORTARIA N.· 58D-A/75 de 26 de Setembro de 1975. Emissiio extraordinaria de selos
comemorativos do XXVI Congresso da IAF.
PORTARIA N.· 610/75 de 20 de Outubro
de 1975. Correspondencia oflcla!' Aboli~Ao

REPllBLICA POPULAR DE ANGOLA

Taxa de 1$50, desenhado por Higino de \
Abreu, baseado no 4 de Feverelro-, inlclo da
luta armada pelo MPLA em 1961, impresso
em off·set em folhas de 100 selos pela Imprensa Naclonal-casa da Moeda de Portugal.
'
Tlragem 5.000.000.

6mi~siio Sobreca~

r

~

Emissao Independencia de Angola

4--

Em Marr;:o pr6xlmo, os Correlos de Angola .~
viio por em circular;:ao varios sel{)s da antiga ~
admlnistrac;iio portuguesa, devldamente so<!]
brecarregados.

Carlmbo de 1.° dia de Circulac;iio
INDEPENDENCIA -lisboa, 11 de Novernbro de 1975.

Carimbos ComemorativDS
PROCLAMACAO DA INDEPEN;DENCIA.
luanda, 11 de Novembro de 1975.
DIA DO PIONEIRO. luanda, 1 de Dezernbro de 1975.
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BOLETIM DO .cLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

BOLErIM DO CLUBE FILATi:LlCO DE PORTUGAL

XIX ANIVERSARIO DA FUNDACAO DO
MPLA. Luanda, 10 de Dezembro de 1975.
XXI S. SILVESTRE. Luanda, 31 de Dezembro de 1975.

REPUBLICA DE CABO VERDE
Emissio Comemorativa
alndependencia 5 de Julho de 1975»

Portaria n.O 34/75
de 13 de Dezembro
Nos il:ermos da Decisao com Forga de Lei
n.' 1/75, de 5 de Julho de 1975, manda 0
'Governo da Republica de Cabo Verde pelo
Ministro de Transportes e Comunlcagoes:
. Artigo unlco. Sao postos em circulagao
a Partir de 1.9 de Dezembro de 1975, 400000
selos da emissao Pedro Alvares Cabral com
a sobrecarga de -INDEPENDENCIA 5 JULHO-75-.
Ministario de' Transportes e Comuni·
cagoes, 13 Qe Oezembro de 1975-0 Mi·
nlstro, Herculano Vieira.
N. R. - 0 selo sobretaxado a da taxa de
1$00. Tlnha sldo posto a oircular em
1968. A sobrecarga foi executada
pela Imprensa Nacional de Cabo
Verde.

Emissio Comemorativa
Cl3.0 Aniversario do Assassinato
, de Amilcar Cabrah,
Foram postos a circul~r em 20 de Janeiro
de 1976, 200000 selos, da taxa de 5$00.
. 0 selo, cujo desenho a da autoria do
artista ,cabe-verdeano Jose Rodrigues, tem
'il formato vertical, as dimensoes de 30x40
mm, com 0 denteado de 13 X 13 1/2.
Os trabalhos de' impressao foram execu~.adqs em -off-s!lt- a 4 cores, em papel
..
~' bCOU<?til~~ gomado! pel a Litografla Nacional
do Porto. '
t
•

J

.

,

Carimbos de 1.° dia de-

circula~io

ACORDO DE "LiSBOA. 19/12/74-19/12/75.
Praia .(Estagao Central), 19 de Dezembro
de 1975. )
3.' ANIVERSARIO DO ASSASSINATO DE
AMILCAR CABRAL. Praia (Estagao Central),
20 de Janeiro de 1976.
Os pedidos de selos e sobrescritos podem
ser dirigidos a Oirecgao dos Servigos de
Correlos . e Telecomunlcagoes. Praia, Republica de Cabo Verde.

REPUBLICA DA GUINE· BISSAU
Nova emissio de Amilcar Cabral
Os selos tem 0 mesmo desenho mas as
cores sao diferentes. As taxas sao de l.P.2P,
5P, 5P e 10P. De momento Ignoram-se as
tiragens.

REPUBLICA POpULAR
DE MOC;AMBIQUE
Emissio ClUnidade, Trabalho,
Vigilincia»

Portaria n.o 137/15

I

o

de 18 de Dezembro
Sob proposta da Direcgao dos Servlgos
de Correlos e Telecomunicagoes;
o Governo da Republica Popular de Megambique, pelo Ministro dos Transportes e
Comunicagoes, manda:
Nos term os do dlsposto no n.' 21 do artlgo 34.' do Decreto n.' 1/75, de 27 de
Julho, que sejam emitidos e postos em clrculagao neste Pais, cumulativamente com
os que se acham em vigor, selos da emlssao
representativa -Unidade, Trabalho, Vlgilancia., tendo como motivos:
Nas taxas de $20, $30, $50 e 2$50:
A imagem reproduz uma cena de trabalho
no campo, significado dos elementos que a
compoem.
- No canto superior dlreito 0 Sol Indica
que 0 periodo do trabalho se faz durante
r
o dia;
- Cortando 0 selo no sentido longitudinal
o rio representa a garantla do sucesso no
trabalho de campo;
- No canto 'Inferlor dlrelto um grupo de
seis figuras de maos dadas traduz a unidade
do povo;
- As diversas figuras reaUzando varias
tarefas signlficam 0 trabalho colectivo;
- Entre as flguras aparecem dois homens
e uma mulher armados que simbolizam a
Vigilancia.
Todas as figuras aparecem em sHhueta.
- 0 valor da taxa aparece debaixo da
palavra -Mogamblque .. inscrita junto ao canto superior esquerdo.
Nas taxas de 4$50, 5$, 10$ e 50$:
- A .palavra -Mogambique- esta localizada ao centro da moldura exterior do lado
superior do selo;

- A Unldade e representada atraves das
dez figuras de maos dadas Inscritas na moldura exterior do selo;
- 0 Trabalho e representado atraves das
doze figuras 'realizando varios trabalhos de
campo e inseridas na moldura media do
selo;
-A Vlgilancia e expressa pelas figuras
centrals armadas que representam uma familia do povo mogambicano.
Todas as figuras aparecem em silhueta.
- 0 valor da taxa aparece ao centro do
lade inferior da mol dura exterior e a clrcunscrito p~r uma forma ovalizada.
Serao emltidos na Imprensa Nacional de
Mogambique, com as dimensoes de 40 mm X
;<30 mm, litografados em folhas de cinquenta selos no processo -offset-, nas quantida·des, taxas e cores segulntes:
500 000 da taxa de $20 - preto, verde,
vloleta, sepia e verdEH:laro;
1 000 000 da taxa de $30 - preto, sepia,
castanho, amarelo, azul-orlental e azul-claro;
2 000 000 da taxa de $50 - preto, azul,
sepia, verde-escuro, verdEH:laro e vermelho;
1 000 000 da taxa de 2$50 - preto, verde, amarelo, azul-oriental, azul-claro
e castanho;
400 000 da taxa de 4$50 - preto, castanho, sepia e encarnado;
2000000 da taxa de 5$ - preto, sapia,
verde e vloleta;
1000000 da taxa de 10$-preto, azul,
vermelho e sepia;
400 000 da taxa de 50$ - preto, amarelo,
verde e encarnado.
Ministerio dos Transportes e Comunicagoes, 15 de Dezembro de 1975. - 0 Minlstro
dos Transportes e Comunlcagoes, Jose Luis
Caba~.

Portaria n.O 138/75
de 18 de Dezembro
Sob proposta da Direcgao ,dos .Servigos
de Correios e Telecomunicagoes;
o Governo da Republica Popular de Moc;ambique, pelo Ministro dos Transportes e
Comunicagoes, manda:
Nos termos do disposto ho n.' 21 do artigo 34.' do Decreto n.' 1/75, de 27 de
Julho, que sejam emitidos e postos_a venda
.neste Pals, pelo prego de 75$ cada, 1.5000
blocos das dimensoes 174mmx125mm,
com os olto selos da emissao .Unidade, Tra-

1.1

balho, Vigllancla- a que se refere a Portaria
n.' 137/75, de 18 de Dezembro.
Ministerlo dos Transportes e CQmunicagoes, 15 de Oezembro de 1975.-0 Mlnis,t ro dos Transportes e Comunlcagoes, Jose
Luis Caba\=o.

SELOS DE PORTEADO

Portaria n.O. 139/75
de 18 de Dezembro
Atendendo 80 que expos a Dlrecgao des
Servigos pe Correios e Telecomunlcagoe.s
sobre a Impossibilidade de fazer entrar em
circulagao os selos de porteado, sobrecarreg ados com a legenda -lndependencla/25
junho 75-, constantes ·da Portarla n.' 34ii/
175, de 21 de Junho;
r
No uso da' competencla atrlbulda peth
n.' 21 do artlgo 35.' do Decreto n.' 1/75,
de 27 de Julho;
.....,
o Mlnlstro dos Transportes e Comuni- /'J t9 0
cagoes manda:
§ i1 ,ilxcluldos da Portarla n.' 347/75, de TEl'( as
21 de Yunho, os selos de porteado na mes- ----ma considerados, dos val ores de $30, $50,
2$ e 5$, devendo ser apreendldos Inutilizados qualsquer dos referldos selos, caso
sejam encontrados elT! ciI'Culagao.

e

is,

e

, Mlnlsterio dos Transportes e Comunicagoes, 15 de Dezembro de 1975. - 0 Mlnlstro
dos Transportes e Comunlcagoes, Jose Luis
Cab~.

Emissio «Dia da Mulher
Mo~ambicana»

No dia 7 de Abril pr6ximo vai sel' posta
em clrculagao, uma nova .emlssae de selos
alusivps ao -Dla da Mulher Mogamblcana-,
ao ) Prego unltario de 15$00. Provavelmente
edjtar-se-a um sobrlilscrJto especial no valor
de 6$00.
,

REPUBLICA DE S. TOME E PR(NCIPE
Carimbo de 1.° dia de

Circula~io

UNI.oADE, VIGILANCIA E
S. Tome. 12 de Julho de 1975.

TRABAU:fO.

Lista' de salos a s'obrescrltos exlstentes, I
.
il venda para fins f!latelicos ,
'
1975. Comemorativo do Acordo de Argel
3$00, 10$00, 20$00 fi 50$00.
I J
•

d14(7C'1crs
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BOLErIM DO CLUBE FILATi:LlCO DE PORTUGAL

XIX ANIVERSARIO DA FUNDACAO DO
MPLA. Luanda, 10 de Dezembro de 1975.
XXI S. SILVESTRE. Luanda, 31 de Dezembro de 1975.

REPUBLICA DE CABO VERDE
Emissio Comemorativa
alndependencia 5 de Julho de 1975»

Portaria n.O 34/75
de 13 de Dezembro
Nos il:ermos da Decisao com Forga de Lei
n.' 1/75, de 5 de Julho de 1975, manda 0
'Governo da Republica de Cabo Verde pelo
Ministro de Transportes e Comunlcagoes:
. Artigo unlco. Sao postos em circulagao
a Partir de 1.9 de Dezembro de 1975, 400000
selos da emissao Pedro Alvares Cabral com
a sobrecarga de -INDEPENDENCIA 5 JULHO-75-.
Ministario de' Transportes e Comuni·
cagoes, 13 Qe Oezembro de 1975-0 Mi·
nlstro, Herculano Vieira.
N. R. - 0 selo sobretaxado a da taxa de
1$00. Tlnha sldo posto a oircular em
1968. A sobrecarga foi executada
pela Imprensa Nacional de Cabo
Verde.

Emissio Comemorativa
Cl3.0 Aniversario do Assassinato
, de Amilcar Cabrah,
Foram postos a circul~r em 20 de Janeiro
de 1976, 200000 selos, da taxa de 5$00.
. 0 selo, cujo desenho a da autoria do
artista ,cabe-verdeano Jose Rodrigues, tem
'il formato vertical, as dimensoes de 30x40
mm, com 0 denteado de 13 X 13 1/2.
Os trabalhos de' impressao foram execu~.adqs em -off-s!lt- a 4 cores, em papel
..
~' bCOU<?til~~ gomado! pel a Litografla Nacional
do Porto. '
t
•

J

.

,

Carimbos de 1.° dia de-

circula~io

ACORDO DE "LiSBOA. 19/12/74-19/12/75.
Praia .(Estagao Central), 19 de Dezembro
de 1975. )
3.' ANIVERSARIO DO ASSASSINATO DE
AMILCAR CABRAL. Praia (Estagao Central),
20 de Janeiro de 1976.
Os pedidos de selos e sobrescritos podem
ser dirigidos a Oirecgao dos Servigos de
Correlos . e Telecomunlcagoes. Praia, Republica de Cabo Verde.

REPUBLICA DA GUINE· BISSAU
Nova emissio de Amilcar Cabral
Os selos tem 0 mesmo desenho mas as
cores sao diferentes. As taxas sao de l.P.2P,
5P, 5P e 10P. De momento Ignoram-se as
tiragens.

REPUBLICA POpULAR
DE MOC;AMBIQUE
Emissio ClUnidade, Trabalho,
Vigilincia»

Portaria n.o 137/15

I

o

de 18 de Dezembro
Sob proposta da Direcgao dos Servlgos
de Correlos e Telecomunicagoes;
o Governo da Republica Popular de Megambique, pelo Ministro dos Transportes e
Comunicagoes, manda:
Nos term os do dlsposto no n.' 21 do artlgo 34.' do Decreto n.' 1/75, de 27 de
Julho, que sejam emitidos e postos em clrculagao neste Pais, cumulativamente com
os que se acham em vigor, selos da emlssao
representativa -Unidade, Trabalho, Vlgilancia., tendo como motivos:
Nas taxas de $20, $30, $50 e 2$50:
A imagem reproduz uma cena de trabalho
no campo, significado dos elementos que a
compoem.
- No canto superior dlreito 0 Sol Indica
que 0 periodo do trabalho se faz durante
r
o dia;
- Cortando 0 selo no sentido longitudinal
o rio representa a garantla do sucesso no
trabalho de campo;
- No canto 'Inferlor dlrelto um grupo de
seis figuras de maos dadas traduz a unidade
do povo;
- As diversas figuras reaUzando varias
tarefas signlficam 0 trabalho colectivo;
- Entre as flguras aparecem dois homens
e uma mulher armados que simbolizam a
Vigilancia.
Todas as figuras aparecem em sHhueta.
- 0 valor da taxa aparece debaixo da
palavra -Mogamblque .. inscrita junto ao canto superior esquerdo.
Nas taxas de 4$50, 5$, 10$ e 50$:
- A .palavra -Mogambique- esta localizada ao centro da moldura exterior do lado
superior do selo;

- A Unldade e representada atraves das
dez figuras de maos dadas Inscritas na moldura exterior do selo;
- 0 Trabalho e representado atraves das
doze figuras 'realizando varios trabalhos de
campo e inseridas na moldura media do
selo;
-A Vlgilancia e expressa pelas figuras
centrals armadas que representam uma familia do povo mogambicano.
Todas as figuras aparecem em silhueta.
- 0 valor da taxa aparece ao centro do
lade inferior da mol dura exterior e a clrcunscrito p~r uma forma ovalizada.
Serao emltidos na Imprensa Nacional de
Mogambique, com as dimensoes de 40 mm X
;<30 mm, litografados em folhas de cinquenta selos no processo -offset-, nas quantida·des, taxas e cores segulntes:
500 000 da taxa de $20 - preto, verde,
vloleta, sepia e verdEH:laro;
1 000 000 da taxa de $30 - preto, sepia,
castanho, amarelo, azul-orlental e azul-claro;
2 000 000 da taxa de $50 - preto, azul,
sepia, verde-escuro, verdEH:laro e vermelho;
1 000 000 da taxa de 2$50 - preto, verde, amarelo, azul-oriental, azul-claro
e castanho;
400 000 da taxa de 4$50 - preto, castanho, sepia e encarnado;
2000000 da taxa de 5$ - preto, sapia,
verde e vloleta;
1000000 da taxa de 10$-preto, azul,
vermelho e sepia;
400 000 da taxa de 50$ - preto, amarelo,
verde e encarnado.
Ministerio dos Transportes e Comunicagoes, 15 de Dezembro de 1975. - 0 Minlstro
dos Transportes e Comunlcagoes, Jose Luis
Caba~.

Portaria n.O 138/75
de 18 de Dezembro
Sob proposta da Direcgao ,dos .Servigos
de Correios e Telecomunicagoes;
o Governo da Republica Popular de Moc;ambique, pelo Ministro dos Transportes e
Comunicagoes, manda:
Nos termos do disposto ho n.' 21 do artigo 34.' do Decreto n.' 1/75, de 27 de
Julho, que sejam emitidos e postos_a venda
.neste Pals, pelo prego de 75$ cada, 1.5000
blocos das dimensoes 174mmx125mm,
com os olto selos da emissao .Unidade, Tra-

1.1

balho, Vigllancla- a que se refere a Portaria
n.' 137/75, de 18 de Dezembro.
Ministerlo dos Transportes e CQmunicagoes, 15 de Oezembro de 1975.-0 Mlnis,t ro dos Transportes e Comunlcagoes, Jose
Luis Caba\=o.

SELOS DE PORTEADO

Portaria n.O. 139/75
de 18 de Dezembro
Atendendo 80 que expos a Dlrecgao des
Servigos pe Correios e Telecomunlcagoe.s
sobre a Impossibilidade de fazer entrar em
circulagao os selos de porteado, sobrecarreg ados com a legenda -lndependencla/25
junho 75-, constantes ·da Portarla n.' 34ii/
175, de 21 de Junho;
r
No uso da' competencla atrlbulda peth
n.' 21 do artlgo 35.' do Decreto n.' 1/75,
de 27 de Julho;
.....,
o Mlnlstro dos Transportes e Comuni- /'J t9 0
cagoes manda:
§ i1 ,ilxcluldos da Portarla n.' 347/75, de TEl'( as
21 de Yunho, os selos de porteado na mes- ----ma considerados, dos val ores de $30, $50,
2$ e 5$, devendo ser apreendldos Inutilizados qualsquer dos referldos selos, caso
sejam encontrados elT! ciI'Culagao.

e

is,

e

, Mlnlsterio dos Transportes e Comunicagoes, 15 de Dezembro de 1975. - 0 Mlnlstro
dos Transportes e Comunlcagoes, Jose Luis
Cab~.

Emissio «Dia da Mulher
Mo~ambicana»

No dia 7 de Abril pr6ximo vai sel' posta
em clrculagao, uma nova .emlssae de selos
alusivps ao -Dla da Mulher Mogamblcana-,
ao ) Prego unltario de 15$00. Provavelmente
edjtar-se-a um sobrlilscrJto especial no valor
de 6$00.
,

REPUBLICA DE S. TOME E PR(NCIPE
Carimbo de 1.° dia de

Circula~io

UNI.oADE, VIGILANCIA E
S. Tome. 12 de Julho de 1975.

TRABAU:fO.

Lista' de salos a s'obrescrltos exlstentes, I
.
il venda para fins f!latelicos ,
'
1975. Comemorativo do Acordo de Argel
3$00, 10$00, 20$00 fi 50$00.
I J
•
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Comemorativos da P. da Independancia 1$50, 4$00, 7$50, 20$00 e 50$00
Fundo ReconstrUl;;iio Nacional 1$00,
1$50 e 2$50.
Sobrescrito do P. da Independancia
7$50
(1\1:;%)
Os pedidos de selos deveriio ser dirigidos
ao Chefe da Repartiglio dos Servigos dos
Correios, Teh~grafos e Telefones de S. Tome
e Principe, devendo 0 seu pagamento ser
efectuado por meio de escudos nacionais,
portugueses ou em vale de correio, acres-

Was

plan colec~.

COMPRA
Apartado 13 -

E VENDE

Teiefone 856 -

ELVAS

1

o

1

cidos da importAncla para portes de correio
e registo.

BIBLIOGRAFIA FILATELiCA
Assinalamos a edigao das ultimas obras
sobre fllatelia portuguesa:
Fliimulas de Portugal. I Parte. Editada por
Paulo Rui das Neves Monteiro Barata.
Classlfica~o e Sistematica das Etlquetas
de Registo Portuguesas. Paulo Rul Barata.
Camlogo de Carlmbos de Correio Maritimo_
Dr. Romano Caldeira Camara.
aFilatelia Tematica», indice dos 54 numeros
puplicados e Llsta com nomes e moradas
de' todos os s6clos. 64 paginas. Edigao
da A,P.F.T. Porto.
Coleccionar Selos. Apartado 28. Agueda.
Marcas Postals de Macau. Aditamento.
A. Guedes de Magalhlies. Separata n.· 1
do vol. IX do Boletim do Instituto Luis
de Camaes. Imprensa Nacional. Macau.

SELO POSTAL

AIIteceden'tes. ,Breve histOria do selopostal. 0 coleccion'ador de selos e as
suas moti¥a~Oes. 0 selo postal e os seus ....,ec.tos sOcio-econOmico e politico-C'ultura·'.
~ este 0 trtulo de um trabalho cuja publicagi!io se Inicia neste numero do Boletim
do Clube Fllatelico de Portugal e que tem
a assinatura do respectlvo director.
Antes do mais 0 seu autor deseja agradecer a prestigiosa e .dinAmica equipa que
constitui a Direcgao do Clube Fllatelico de
Portugal bem como ao seu Secretaria-Geral,
toda a colaboraglio e facllidades que Ihe
concederam.
Com efelto, embora 0 responsavel pela
publicagao desta revista tenha da Dlrecgao
do Clube -carta branca- para decldlr 0 que
mals Interessa publlcar, tendo em Vista 0
Interesse dos leitores que slio os s6clos
do C. F. P., as caracteristlcas deste trabS'lho
jlTlPunham ao director do Boletlm, quanto
mals ,nao fosse, uma troca de Impressaes
com os dlrlgentes do Clube.
Nao e uma obra sensaclonal esta a que
metemos ombros, nem sequer cem por cento original. A nossa slncel'idade Impede,
portanto, que se iluda a expectatlva dos
nossos leltores.
Trata-se, com efelto, de um trabalho
baseado em artlgos publicados nas paglnas
do Boletlm do C. F. P. ao 10090 dos seus

30 anos de exlstEincia, da auto ria de distlntos colaboradores desta publicagao, em
consultas feltas em varlos livros da especlalidade tanto naclonals como estrangelros
e em artlgos Insertos em revlstas, jornals e
outras publicagoes portuguesas e tambem
estrangeiras, que adaptamos.
Aproveitaram-se, igualmente, dados de
multo Interesse e factos curlosos 'fornecidos por um Jovem amigo que
ja uma
certeza na filatella naclonal.
~ evldente, contudo, que 0 trabalho tem
algo de original. Na veroade, mesmo que
certos capitulos nao traduzlssem alguma
colsa da pouca experlEincla do autor, coleecionador spenas ha 15 anos, e nao reflectissem multo da sua sensibilldade, 0 trabalho subjectlvo de Investlgagao, a metodologla utilizada e a orlentagao segulda bastavam para Ihe conceder um certo cunho de
originalldade.
Aos Jovens leltores deste Boletlm e a
todos os que possuem alnda menos experlancla do que n6s, dedlcamos esta modesta
obra, se asslm se pode chamar. Se conse-
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Antes de entrarmos no assunto, ob/ecto
do nosso trabalho, dese/amos numa breve
slntese referlr, digamos, como Introdur;iio,
o que se passava em Portugal antes do Inlclo da era marcada pelo apareclmento do
famoso selo de D. Marla II, em 1853. Nao
pode delxar de ser uma referencla necessarlamente slntetlca, pOis nao pretendemos
de modo algum, fazer a hlst6rla do correlo
em Portugal, assunto, alilIs, /ei sobe/amente
tratado.
D sistema usado ate 1853, era 0 das
«cartas- cujo porte, Inscrito por me/o de
carlmbos ou a mao, era pago pelo destlnatarlo em funr;ao do peso e da dlstancla salvo
as de «porte pago-, que, por gentileza do
remetente, era encargo seu.
D prer;o do porte variava tambem consoante a carta fosse entregue em mao ao
destlnateirio ou flcasse retida no correlo a espera que 0 destlnat8rlo a fosse buscar (').
Ate aquele ano a hlst6ria do correio em
Portugal estava dlvldlda em 3 epocas:
1520-1606, 1607-1797 e 1798-1852, ano que
marcou 0 termo do Correla-Mor, cargo entao lei exercido por um dos Minlstros de Estado, desde 1798, pols ate 1797 a «Admlnlstrar;ao do Correlo das Cartas-, achava-se entregue a uma pessoa particular como se pode
verlflcar pelo Decreto de 18 de Janeiro desse
ano, que extlnguiu 0 oflclo de Correia-Mor
do Relno Incorporando-o na «Real Coroa-.
,; do segulnte teor 0 texto do diploma:

DECRETO
-Tendo-me sldo presentes os graves Inconvenlentes que experimenta nao s6 aMInha Fazenda Real, mas a facilldade das col)1unlcagoes Interiores do Reino, e dos Meus
Dominlos Ultramarinos, tao lndlspensavel. e
necessaria em Estados Comerciantes, por
causa de achar-se entregue a Admlnlstragao
do Correio das Cartas a uma pessoa particular; que consldera como Patrlm6nlo este
importante Cargo Politico; e sendo Igualmente evidenta' 0 Dlrelto que Me asslste de
revendlcar para a Mlnha Real Coroa, por melo
de uma justa indemenlzaCao. este Emprego
Publico, cuja alienacao temporarla nao podia
de modo nenhum conslderar-se como perpetua, e Irrevocavel: Ful servida Ordenar a
(1) Era rnals care na 1.' hlp6tese. como Ii evldente.

D. Rodrigo de Sousa Coutinho do Meu Conselho de Estado, e Meu Minlstro, e Secretario de Estado dos Neg6clos da Marlnha, e
Dominlos Ultramarinos, que propuzesse ao
actual Correlo Mor do Relno a generosa Indemenlzagao que Mando publicar com este
Decreto, asslnada pelo mesmo Mlnlstro de
Estado, com 81 comunicagao que nao aceitando voluntarlamente a oferta, flcasse livre ii
Coroa 0 revendlcar por meios legals 0 seu
inalienavel Direito. E havendo 0 mesmo Correio Mor preferido a voluntarla aceltagao
do que Mandel oferecer-Ihe: Hel por bem
extlngulr, e abolir 0 dito Oficio de Correio
Mor do Reino, que Mando incorporar na Minha Real Coroa, suspendendo 0 actual Correio Mor do exerclclo deste Emprego, logo
que EU for servida Incumblr esta Admlnlstragilo a um dos Meus Ministros de Estado.
Os Conselheiros de Estado, Meus Mlnistros,
e Secretarlos de Estado dos Neg6cios do
Reina, e dos Neg6clos Estrangelros, e da
Guerra, 0 tenham asslm entendldo; e fagam
executar, conclulndo com as solenldades necessarlas a verlficagao das Condlgaes da
Dita Cessao. Palacio de Queluz em 18 de
Janeiro de 1797.
Com a Rubrlca de PRINCIPE NOSSO SENHOR .
CONDICOES,
que 0 Correlo-Mor do Relno aceltou voluntariamente para ceder 0 dlto Oficio a Sua MaJestade Fldelisslma a Ralnha Nossa Senhora:

o Titulo de Conde de Juro e Herdade com
tras vldas fora da Lei Mental;
A conservagao da Honra de Crlado de Sua
Majestade;
Uma Renda permanente. e que possa vincular em Morgado, de quarenta mil cruzados
por ano, ou em Comendas, ou em Bens de
Coroa, ou em Renda do mesmo Correlo;
Penso'es vitalicias de' quatrocentos mil
reis cada uma para sua Mae, e para seu Irmao, e suas Irmas; e a de seu Irmao, ate
que alcance a Comenda de Graga. que Sua
Majestade Ihe promete pedir ao Graa-Mestre
de Malta; sen do estas Pensaes revertiveis
para ele Correia-Mor, no caso que sobrevlva
a cad a uma das pessoas penslonadas, mas
que de nenhum modo passam a seu Filho,
ou outros Herdelros;
Declarar-se-a em Nome de Sua Majestade,
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regulamentares da Coroa. Asslm, deve ter
guardado 0 segredo, mas, pouco tempo passado, propos a sua grande reforma; pelo
sistema dos selos, serla futuramente 0 expedldor que pagarla 0 porte. Dlz 0 celebre
Inventor: Urn pedacito de papel, apenas
o suflciente para se apor ao env61ucro e
guarnecido no verso com uma camadinha
gomada .que, ligeiramente humedecida, se
pudesse aplicar na carta, evltando a Inscrigao de novo enderego-.

A titulo de curiosldade acrescentaremos que
na Inglaterra, onde 0 sistema nasceu, produziu urn autentlca -revoluc;:ao-, a ponto do
volume total das cartas transportadas passar de 50 milhOes em 1839, para 170 miIhoes logo no ano seguinte.
Em Portugal, pass ados 13 anos ap6s a
emlssao do 1.· selo adesivo, 0 Governo do
Duque de Saldanha, no poder havla ano e
melo, decldlu-se, final mente, a propor a Rainha a assinatura do famoso Decreto de 27
de Outubro de 1852, que mandava entrar em
vigor, a partir de 1 de Julho de 1853, 0 novo
sistema.
Oapareclmento do prlmelro selo postal
portugues nos comec;:os da segunda metade
do seculo XIX, marcou 0 Infclo de uma nova
era dos Correlos neste Pars. 0 anterior regime, pela reforma de 1852, fOi alterado em
tres aspectos principals: Uso do selo; pagamento do porte por parte do expedidor;
prec;:o apenas em func;:ao do peso e nao das
distanclas entre a origem e 0 destino.

2-1 Rowland Hill

o penny

black

Estava, deste modo, langada a Idela do
selo que em 1839, ap6s grandes dlscussoes,
e aprovada pela Rainha Vlt6rla, a qual declarou esperar do plano submetldo a sua
apreclagao -grandes vantagens socials e
grandes progressos-.
o sueco Treffemberg e 0 ,ingles Rowland Hill foram contemporaneos e e possrvel que tlvessem tido a mesma Ideia.
E assim, ou conheciam 0 correio de Villayer
ou pretenderam retomar a Idela, ignorando
Villayer. Simplesmente Rowland Hi'll (') fol
mais feliz que 0 sueco que vlu recusada a
sua proposta.
o pr-Imeiro selo a circular no Mundo foi
o penny black.
o -pedacito de papel- foi de tal maneira
acolhido pelo publico que, em breve, 0 sistema fei adoptado por quase todos os paises clvilizados. A Suiga (Cantao de Zurlque)
e 0 Brasil em 1843, os Estados Unidos da
America do Norte e a Belglca em 1847, a
Franc;:a em ' 1849, a Austria e a Espanha em
1850, 0 Canada e a Italia em 1851 , a Alemanha em 1852, a Russia em 1858, a Turqula em
1863, 0 Japeo em 1876 e a China em 1878.
(4) I! curiosa referlr que a prlmelra maqulna de
carlmbar as ael08 tol Inventada por Pearson Hill Irmfto
de Rowland HIli.
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Albuns de Portugal e IIltramar
Edh;iio da nossa Casa
Pre\=os sujeitos a altera\=io sem aviso prevlo
Formato 22X25. Folhas m6vels, em papel e cartolina. Reproduc;:iio em gravura
de todos os selos tipo. Casas para todos os selos emltldos, com a Indlcac;:iio
do r-espectlvo numero segundo 0 nosso catalogo de selos de Portugal e Ultramar.
Sempre que haja numero de selos que 0 justlflque sao publicadas as folhas suplamentares para os novos selos emitldos.
Os prec;:os dos albuns Incluem os respectlvos suplementos sardos ate a data
da publicac;:ao desta lista, pelo que estao suJeltos a ligelros aumentos em vlrtude
das folhas suplementares que vao sendo acrescentadas aos mesmos.
o Album de Portugal e Ultramar, para facilidade de sua aqulslc;:ao, vende-se
por volumes, com capas de cartolina impressas a 3 cores.

BItEV·E HISTORIA DOS PRIMEIROS SELOS POSTAIS
PORTUCU.ESES
NO CONTINENTE

Como ja fol dito, os primelros selos postais adesivos portugueses foram postos a
circular em 1 de Julho de 1853. Representavam a effgle, de perfil, do monarca reinante, a rainha D. Maria II. A impressao
dos selos fol feita em relevo pelo 1.· abridor
de cunhos da Casa da Moeda - Francisco
de Borja Freire.
A inlciativa para 05 desenhos dos selos
deve ter partido de D. Fernando II . marido
da ralnha, conhecldo por -0 Rei Artista- . Segundo urn artlgo brilhante da autoria do
Capitao Joaquim Leote publicado nas paginas do Boletim do Clube Filatelico de Portugal, em 1973, devem ter sldo apresentados
a D. Fernando II varios esboc;:os para sua
apreclac;:ao os quais foram por ele corrigldos,
alem de ter fornecido varias sugestoes.
Afirma alnda aquele ilustre filatelista que 0
.Rel Artlsta- esboc;:ou mesmo 0 desenho
para 0 selo de 5 reis (0 primeiro da serie),
que velo, flnalmente, a ser gravado, sem
qualquer modiflcac;:ao no aspecto, por Borja
Freire. Portanto, pelo menos 0 selo de 5
reis nao fol desenhado ou Idealizado pelo
1.· abridor de cunhos da Casa da Moeda.
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1 Portugal Continental - i.' parte (Correlo e C. Aereo) . . . . . .
1 a Portugal Continental - 2.' Parte (Blocos, Priv., etc.). . . . . .
2 Nhas AdJac., Ultramar e Africa
3 Angola e Congo .
4 Cabo Verde
5 Gulne . . . . . . . .
6 Moc;:amblque - i.' ipl:lrte. . . . .
7 Mooamblque - 2.' parte - Inhambane, Klonga, Lour. Marques, Quellmane, Tete e Zambezla •
8 Comp.' de Moc;:amblque e Nlassa .
9 S. Tome e Prfnclpe .
10 India . . . .
11 Macau.
12 Timor .
Os 13 volumes em conjunto

Folh88

Papal

Cartollna

Luxo

111

216$00

280$00

420$00

46
71
76
39
41
63

87$00
130$00
143$00
76$00
80$00
118$00

115$00
175$00
190$00
100$00
106$00
160$00

172$00
260$00
282$00
152$00
160$00
232$00

36
34
39
57
44
36
693

67$00
63$00
76$00
104$00
83$00
67$00
1 §10S00

90$00
80$00
100$00
140$00
110$00
90$00
1735$00

135$00
122$00
152$00
206$00
167$00
135$00
2595$00

Pre\=os das folhas awlsas dos nossos albuns
Papal 3$00, Cartollna 3$50, Luxo 6$00
Capas de cartollna, Impressa a 3 cores 15$00
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Hostra Filateliua Rowena
Por: Eurlco C. E. Lage Cardoso

It jii lugar co mum dlzer·se que a fllatella niio co·
nhece frontelras. nem ragas. nem rellgloes. nem credos
politicos. Nada mals verdadetro. Desde sempre os
fllatellstas tem dado uma verdadelra IIgiio como se
podem estabelecer contactos. crlar amlzades e satls·
fazer Interesses no selo da comunldade Internaclonal,
com respelto matuo. com toleriincla. compreenslio e
com atltudes de verdadelra solldarledade que silo um
exemplo Impar para os poyos que se hostllizam e para
os governos que nlio se toleram.
Na expressiio feliz de Carlos Leite Ribeiro a unlver·
salldade da fIIatella 'permlte·lhe amar todas as ban·
delras de todos os palses' e 0 fIIatellsta e .0 arauto
anOnlmo da paz universal. pela sua comunicabllldade·.
Ja fol dlto qua 0 mundo sera mals feliz quando todos
os habltantes da Terra forem colecclonadores de selos.
Els a razlio iinlca que levou 0 Clube Fllatellco de
Portugal 'e a Embalxada da RepUblica Soclallsta da
Romania. em L1sboa. a contactarem no senti do de se
reallzar uma .Mostra Fllatellca Romena. nos sallies
do nosso Clube,
Aconteclmento Inedlto em Portugal. niio podemos
delxar de Ihe fazer uma referlincla especial. Alam
dlsso. a conheclda a predllecgao dos fllatellstas portu·
gueses pelos selos da Romenla devldo a sua beleza
e tambiim porque. como se sabe. os palses do leste
europeu proouram nlio .explorar. 0 colecclonador eml·
tlndo series acesslvels a bolsa de todos nOs. Por
outro lado. a Romenla emlte multos selos que tllm
cablmento em vllrlas tematlcas 0 que. natural mente
estlmulou de manelra conslderllvel 0 Interciimblo que.
desde hII multo. os fIIatelistas dos dols palses vlnham
mantando a despelto das relaglies dlplomlltlcas entre
os dols governos s6 terem sldo normallzadas BP6s
o 25 de Abril de 1974. A tudo Isto acresce 0 facto
dos romenos nos merecerem. a n6s portugueses, um
carlnho especial de entre os palses da Europa de leste,
pols. como a sabldo, a unlr·nos temos os lagos da
latlnldade.
.
A Inauguraglio da .Mostra Filatelica •• que teve lugar
no dla 14 de Feverelro na sede do C. F. P.• pelas
16 horas. dlgnou·se asslstlr 0 Ex.mo Conselhelro de
Embalxada Romena. Dr. loan Radu que fol cumprl·
,mentado pelo Presldente da Federagiio Portuguesa
de Fllatella. por membros da Dlrecglio do Clube Fila·
te ll co de Portugal e pelo seu Secretarlo Geral e alnda
pelo Director do Boletlm do C. F. p,.
As colecglies expostas. em nllmero de olto. per·
tenclam ROS segulntes fllatellstas romanos. membros
da,.,Flllal de . Bucareste da Asoclatlel Fllatellstllor Din

l

RomAnia: Crlstea Vasile (A Hlst6rla da Romenla);
Belcea Mlhal·Dan (Homens lIustres da Hlst6rla d81
Romenla); Alexandru Bartoc (Os Prlmelros Voos Aereos
do Pals); Lt. Col. Florea Constantin (A Hlst6rla da
Plltrla); Tomovlcl Plopsor Nlcolae (0 L1toral Romeno);
Stroe Crlstl (Etnografla. Arte Popular a Folclore Romeno); Popescu Alice (Bucareste. 0 Coraglio do Pals);
I. Dogaru (A Armada Defensora da Paz).
Durante os dlas em que a .Mostra. esteve patente
ao pUblico fol vlsltada por numerosos fllatellstas.
e nlio s6. que se mostraram bastante Interessados
pelas colecglies expostas que. de urn modo geral.
agradaram pelo colorldo do material exposto ondepredomlnou a Maximafllia.
o certame que teve 0 patroclnlo dos Correlos e
Telecomunlcagoes de Portugal e da Federagiio Portu·
guesa de Fllatella. encerrou no dla 17 de Feverelro.
o C. F. P. edltou urn sobrescrlto aluslvo ao acon·
teclmento, tendo funclonado no local da .Mostra ••
no dla da Inauguraglio. urn posto do Correlo onde
fol 1Jtlllzado, na correspondi!ncla apresentada. urn
carlmbo comemoratlvo mandado cunhar pel os C. T. T.
Esta lomada filatellca. sem qualquer carllcter com·
petltlvo. fica a marcar mals uma das grandes Inlcla·
tlvas ' do malor clube filatellco portugui!s 0 qual pre·
tende levar a cabo mals manlfestaglles deste genero
com palses das mals dlversas Ideologlas. pols a fila·
tella e democrlltlca por excelllncia sem ter. allb.
a menor cor politi ca.

DIA DO SELO
por MIGUEL FOZ
Apesar de multo contestado 0 i." de Dezembro como Dla do Selo, em Portugal, ele
vern mantendo-seJ e, com mais ou menos
timidez vern sendo asslnalado anualmente
nos principals centres da fIIatelia do Pais.
o Clube Fllatelico de Portugal, sem duvlda
o de rna Is tradil;:oes e representatlvidade no
plano da filatelia naclonal, ilaO se eximiu,
mals uma vez, a cumprir a sua hlst6rica missao de assinalar, em Lisboa, 0 D1A DO SELO.
Desta vez (0 ultimo i." de Dezembro) resolveu a Direcc;:ao do C. F. P., comemorar de
modo dlferente. Foi asslm que no salao da
colectividade apareceu exposta uma mostra
de Iiteratura fIIatelica.
Houve quem se manifestasse contra 0
facto de se ter preterido 0 selo em favor da
Iiteratura, com afirmac;:oes de que DIA DE
SELO sem SELO, nao fazia muito sentido.
Nao deixiimos de aceitar e registar as opi·
nioes, validas, sem duvida, pols os selos sao
sempre 0 motor, 0 chamariz que Impulsiona
a juventude. No entanto essa mesma juven·
tude tambem cleve ser senslblllzada para as
publicac;:oes que nos falam de fllatelia.
Pensamos, portantoJ nao ter sido de todo
descablda esta abertura, flO DIA DO SELO,
a literatura. Claro que, de futuro, quando a
Federac;:ao Portuguesa de Filatelia, concretlzar
a flxac;:ao do Dla noutra data, a celebrac;:ao
deverS ser acompanhada de realizac;:oes mais
amblclosas, com vista sobretudo a que a
juventude seja despertada para a magnitude
desse grande movlmento universal, a que
sa conveflcionou chamar FILATELlA.
De qualquer modo reglste-se que 0 DIA
DO SELO atraiu bastantes fllatellstas de
todas as idades, a sede do C.F.P., que se
mostravam, em geral Interessados no material expesto.
De asslnalar que tam bern no Porto, Ateneu
Comerclal, e em Miranda do DouroJ fol celebrado 0 D1A DO SELO, tendo havldo nesses
locals, tal como no Clube Fllatellco de Pore
tugal, carimbos aluslvos a efemerlde.
Selos do Portugal, IUltramar 0 IEstrangeiro.
Novidades. Temiiticos. Sobrescritos de 1.0 dia.
- - TODO 0 MATIERIA1. FILATtLICO - -

BASTOS & CAMPOS, ·L DA.
R. MARIA ANDRADE, 55 LlSBOA-l
UM ASPECTO DA .MOSTRA.
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(PORTUGAL)

CASA A. MOLDER
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.°
LlSBOA-2 - Telef. 321514

TUDO PARA FILATEI.iIA
SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
Ii a nossa grande especiaJidade

Selos de todo 0 mundo para
todos os temas
Exposi~ao

permanente de Selos em

15 vilfrines do atrio do res-do-

-chao e no 3. 0 aooar (elevador)

COMPRA -

VENDA

Exeeu~aor.ipida

de peclidos
par correspondencia

o

SELO POSTAL
(Continua980 da psg. 12)

guirmos transmlti(·lhes algo que desperte'
o seu 'Interesse, ja nos sentimos fellzes, e
se os gran des vultos da fllatella nacional
consegulrem encontrar nas paglnas que es·
crevemos algum assunto que alnda nao co·
nheclam, sentlr·nos·emos duplamente satls·
feltos pela tarefa em que nos empenhlimos.
Dada esta expllcac;:ao aos nossos lel-tores
cumpre·nos, final mente, fellcltar os autores
cujos artlgos serviram de base ao nosso
estudo e manifestar a nossa gratldao a todos
os amlgos que, por qualquer forma, cola·
bora ram para que 'Pudessemos levar a born
termo este modesto contrlbuto para a IIteratura filatellca naclonaI.

-*-

Para que os leltores, que asslm 0 desejarem, possam destacar dos 'Boletins as pa·
ginas em que vao ser tratados os dlversos
capftulos do trabalho que elaboramos, resol·
veu·se dar·lhe uma numerac;:ao Independente
da do Boletlm. Agradecemos a Unlao Gra·
fica a colaborac;:ao prestada nesse sentido.
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DIA DO SELO
por MIGUEL FOZ
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nioes, validas, sem duvida, pols os selos sao
sempre 0 motor, 0 chamariz que Impulsiona
a juventude. No entanto essa mesma juven·
tude tambem cleve ser senslblllzada para as
publicac;:oes que nos falam de fllatelia.
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- - TODO 0 MATIERIA1. FILATtLICO - -

BASTOS & CAMPOS, ·L DA.
R. MARIA ANDRADE, 55 LlSBOA-l
UM ASPECTO DA .MOSTRA.
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Telef. 83410B
(PORTUGAL)

CASA A. MOLDER
RUA 1.0 DE DEZEMBRO, 101-3.°
LlSBOA-2 - Telef. 321514

TUDO PARA FILATEI.iIA
SELOS DE PORTUCAL E ULTRAMAR
Ii a nossa grande especiaJidade

Selos de todo 0 mundo para
todos os temas
Exposi~ao

permanente de Selos em

15 vilfrines do atrio do res-do-

-chao e no 3. 0 aooar (elevador)

COMPRA -

VENDA

Exeeu~aor.ipida

de peclidos
par correspondencia

o

SELO POSTAL
(Continua980 da psg. 12)

guirmos transmlti(·lhes algo que desperte'
o seu 'Interesse, ja nos sentimos fellzes, e
se os gran des vultos da fllatella nacional
consegulrem encontrar nas paglnas que es·
crevemos algum assunto que alnda nao co·
nheclam, sentlr·nos·emos duplamente satls·
feltos pela tarefa em que nos empenhlimos.
Dada esta expllcac;:ao aos nossos lel-tores
cumpre·nos, final mente, fellcltar os autores
cujos artlgos serviram de base ao nosso
estudo e manifestar a nossa gratldao a todos
os amlgos que, por qualquer forma, cola·
bora ram para que 'Pudessemos levar a born
termo este modesto contrlbuto para a IIteratura filatellca naclonaI.

-*-

Para que os leltores, que asslm 0 desejarem, possam destacar dos 'Boletins as pa·
ginas em que vao ser tratados os dlversos
capftulos do trabalho que elaboramos, resol·
veu·se dar·lhe uma numerac;:ao Independente
da do Boletlm. Agradecemos a Unlao Gra·
fica a colaborac;:ao prestada nesse sentido.
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COMPRO ESPANHA PEOUENOS E
GRANDES LOTES NOVOS E USADOS. CATALOGOS YVERT OU STANLEY GIBBONS.
MICHEL ECHAGUE - HOTEL FLORIDA.
SORIA (ESPANHA).
FILATELISTA DE MOCAMBIQUE deseja
selos de Moc;ambique, novos ou us ados anteriores a 1930, F.D.C., Marcofilia e Maximafilia de Moc;ambique; selos novos ou usados,
Maximafilia e FDC de Fauna vertebrada bravia, africana; selos novos ou usados da Checoslovaquia, anteriores a 1964 e selos novos
posteriores a 1974, tambem mllximos e FDC.
Em troca material de Moc;ambique, nomeadamente posteriores a 1930.
I want African vertebrate Fauna, as well
stamps of Czechoslovakia also FDC and Maximun Cards. In exchange I can give Mozambique; J. LOBAO TELO - Instituto de Investigac;ao Veterinaria - C. P. 1922 - Lourenc;o
Marques - Moc;ambique.
Novidades de Moc;ambique. Series de LUSAKA, INDEPENDtNCIA e «UTV, blocos
e FDC. Ed. Lumano C.P. 2505 - Lourenc;o
Marques. RepUblica Popular de Moc;ambique.
1 - Dou 100 selos dif. Angola ou Moc;ambique, por 30 selos do Continente das taxas
de: 2.50, 2.80, 3.00, 3.80, 4.00, 4.30, 4.50,
4.80, 5.00, 5.30, 6.00, 7.50, 8.00, 9.00, 10.00,
so comemorativos ate 5 de cada; 2 - Dou 25
selos dU. de C. Verde, Guine, S. Tome, 1ndia
ou Macau, por 20 das taxas arras indicadas,
ate 3 cada; 3 - Dou 25 selos dif. de Timor,
por 25 taxas atras indicadas, ate 3 cada; 4 Dou selos chl.ssicos do Continente em troca
de selos recentes das taxas indicadas; 5 - Dou
taxas aItas do Ultramar ou por lista de faltas
em troca de selas das taxas indicadas; 6 Dau estrangeiras em troca de selos de Portugal.
MARIO MANUEL LEITAO
Rua I!ha do Pico, 30-3.°
LISBOA-l
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Vendo FDC, postais milximos, cartas antigas, provas, erros, ensaios de cores e tudo para
egpecializac;ao. Consulte e alguma coisa encontrara de interesse.
F~LlX DA COSTA ILHA ALCOENTRE.

Compro senes novas de Portugal e eventualmente outras; obliterac;oes ilustradas. cartas circuladas antigas de paises e temas, erras
e variedades. Tambem troco por provas de
luxe e de artista, para temas. ~LlX DA
COSTA ILHA - ALCOENTRE

ESTOU INTERESSADA EM NOVIDADES
RECENTES DE PORTUGAL, FRANCA,
ALEMANHA OCIDENTAL, JAPAO, CANADA E ESTADOS UNIDOS. Dr.a ISABEL
PORTILLO. Perez Galdos, 5 pro 26 - VALENCIA - ESPANHA.

SELOS NOVOS EM CIRCULACAO - Em
liquidac;ao de seus pedidos. pode enviar-nos
selos das emissoes nacionais. para uso na
correspandancia. Uma boa ocasiao para se
desfazer do que tiver a mais. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.

Oferec;o: Itlilia, Vaticano e S. Marino.
Novidades. Troco. Corr. It. Fr. Ingl. Aldrovani Constantino
40.060 Villafantana.
Bologna. !tlllia.

VLADOIANU MIRCEA. Cal. Severihuliu
59 BI. J. 3 Ap. 4 1100 Craiova Romenia. Deseja trocar selas novos, em series completas,
t.c.v. mllximos, FDC de todo 0 mundo. Resposta assegurada.

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, compro ou troco. A. Maga!hses - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto.

Anuncios Economicos
TROCO SELOS BRASILEIROS E UNIVERSAlS. LU1S S~RGIO MONTEIRO TERRA RUA FIRMINO SALES NOMERO
562 ~ 37200 LAVRAS - MG BRASIL

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

VENDE-SE:
Selos de Angola, Moc;ambique, S. Tome.
Cabo Verde, Guine, Timor e de Pintura, Desportas, etc. BENJAMIM F. CASTRO - Fornos - Moinhas - Vila da Feira.
Vendo classificadores novos. Contactar Telefone 318032 (Lisboa) a partir das 20 horas.
VENDO CATALOGO ELADIO SANTOS
ANGOLA - 377 - 17$50; 454 - 6$00;
456 - 7$50; 458 - 13$00; 480 - 10$00; 482
- 18$00; 533 - 2$50.
C. VERDE - 284 -17$50.
GUIN~ 317 -11$00.
MACAU - C. A. 19 - 10$00; C. A. 2018$50.
MOCAMBIQUE - 476 - 11$00.
S. TO~ - 383 - 5$50; 411 - 5$50.
TIMOR - 319 - 16$00.
Vendo isoladamente ou 0 lote de 1 de cada
nUmero pela quantia de 150$00 os 15 selos
diferentes. 0 pagamento podem ser par cheque, vale, notas ou selos novos correntes comemorativos.
Atendo listas de faltas do Ultramar com 0
desconto de 70$. Mano Manuel F. Leitao R. Illia do Pico, 30-3.° - Lisboa.
Compra ou troca por boas pec;as, IRLANDA
n.o 3 sobrecarga a) e Taxa 1 a 4, novos, Yvert.
Vendo 3 volumes Yvert 1975, perfeito estado.
FeLIX DA COSTA ILHA - ALCOENTRE ..
COMPRO / ACHET:e / ANKAUF. VENDO /VENTE / VERCAUF. TROCO / CHANGE / TAUSCH selos nacionais e estrangeiros.
Jorge Manuel Soares Lopes - Rua Chibuto,
lote 434-4.0 Esq.o Ret. Olivais Sul- Lisboa 6.

NOVAS EMISSOES - Fomec;a novidades
de qualquer pais ou tema, nas melliores candic;oes. PelSa circular de inscriC;ao. prontamente
remetida. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
SELOS: Sempre em stock, Portugal. Provincias Ultramarinas e estrangeiro.
Novidades: Vendemos facial + 10 % e portes. Para mais informac;oes ~a 0 nosso baletim. No seu proprio interesse. nao compre qualquer serie ou selo que falte em sua
colecc;ao, sem nos consultar. A. S. L. Antunes.
P. O. Box, 4360 - Durban, 4000, S. A.
V. QUE SABE ESCOLHER... pois claro!
Escollie follias em formato intemacional, modelos normal e luxo, para montagem das suas
colecc;oes, editadas por S~RGIO SIMOESCALDAS DA RAINHA. Amostras con t r a
Esc. 10$00, deduzidos na primeira compra.

Compro, Troco e Vendo selos cIassicos,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo albuns
e material filatelico. A. Borges Brito BARREIRO - Portugal - Telefone 2272329.
COMPRO e VENDO selas NOVOS e
USADOS de Portugal, Ultramar e Estrangeiro, ou dos Temas Cosmos, Desportos,
Fauna, Flores, Pintura, Religiosos. etc. Novidades e Sobrescritos. Pec;a Listas gratis
a: SILVA PEREIRA, Rua Antonio Nobre, 43-2.° Dtd.o - LISBOA-4 ou Telefone
784816.
COMPRO TUDO: colecc;oes. lotes. conjuntos, «stocks., novos e usados, de Portugal,
Ultramar e Estrangeiro. Principalmente colecc;oes especializadas, interessam-me muito.
S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.
MATERIAL F~T.€L1CO - Tudo 0 que
pretender. Solicite prec;anos. que prontamente !he serao remetidos. Fac;o remessas
para 0 Continente, Ultramar e estrangeiro.
S~RGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA.

etc,.
MeEnRua

OS SELOS QUE PRETENDER e 0 material filatelico que desejar, encontrara por
certo em SeRGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA. Pec;a prec;anos.

Je propose: cartes post. FDC, timbres
poste, souvenires d'U. R. S. S., Musique, disques. Je desire: t. p. neufs, series compI.
Blocs, FDC. Cartes maxim de tout Ie Monde.
Corresp.: AngI., Allem., Fr. Mr. DubinskyP. O. Box, 41. 310. 001 Kharkow 1. U. R. S. S.

Troca de novidades (novos) da Romenia,
AlbAnia, Hungria, Checoslovaquia, Polonia,
D. D. R., Bulgaria e RUssia, ate 5 de cada.
Base valor facial ou Yvert de 1975. Desejo
novidade (novos) de Portugal e Europa
Ocidental. CIOBOATA GABRIEL. Str. 23
Augusto 20. Ploesti Romenia.

VENDO MATERIAL FILAT:eLICO AOS
MELHORES PRECOS - Albuns, Classificadores, Tiras Hawid, Pinc;as, etc. Jorge M. S.
Lopes - Rua Chibuto, lote 434-4.0 E. Ret.Olivais Sul- Lisboa 6.

Desejo intercambio de series nuevas de
fauna com todos los Paises. Base Catalogo
Yvert 1975. Nicolas Miranda. Amparo, 88.
Madrid 12. Espanha. SOcio C. F. Portugal, 2626.

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com os temas «VeicuIos
torizadon, «Guerra. e «Refugiados..
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas. 33 - PORTO.
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ESTA INTERESSADO EM BLOCOS DE
PORTUGAL? Temos com pequenos defeitos.
Cent. do Banco de Portugal, 120$00. Rowland
Hill, 100$00. Avelar Brotero, 120$00 e Castelos de Portugal, 120$00 e portes. - A. Antunes. P. O. Box, 4360 - Durban, 4000, S. A.
Selos. CompTo e vendo.
Lotes, «stocks:., col~6es novos ou usados.
Tenho grande «stocks:. de selos chissicos,
novos e usados, em exemplares de excepcional qualidade, bern como todos os restantes
do continente, e series do Ultramar.
Rua da Penha de Franga, 256-2.0 -Esq. Telefone 833878.
PROVAS, NAO DENTEADAS, ERROS E
ENSAIOS DE COR - Esta e urna das nossas
grandes especialidadesl Comunique-nos 0 que
colecciona, e 0 que pretende receber para
apreciagao. S~RGIO SIMOES - CALDAS DA
RAINHA.
Tenho para troca, atem de muitas series
novas e selos soltos, de Portugal, Ultramar
e estrangeiro, FDC., postais m:iximos, etc.,
etc. Receberei postais e sobrescritos (novos
ou usados) com selos impressos, FDC. Portugueses com serie completa, cartas, pre ' ou
nao, filateucas, cedulas camaranas, notas fora
de circulagao, medallias, moedas, etc. _ Mascarenhas - R. Visconde Sembal, 223-3.°
PORTO.

COMPRO SELOS USADOS DE PORTUGAL E TODO 0 ULTRAMAR; a partir de
1940, das taxas de 1$00, 1$50, 1$75, 2$00,
2$30, 2$50, 2$80, 3$00, 3$30, 3$50, 4$00,
4$30, 4$50, 4$80 e 5$00. Tambem senes completas. A. Antunes - P. O. Box, 4360 - Durban, 4000 S. A.
Compro postais-m:iximos de Portugal, Brasil
e outros paises de expressao portuguesa e dos
temas (mundiais) de ginastica, atletismo e agricultura.
Compro pegas filatelicas, as mais diversas,
referentes a Angola.
Reis Almeida - Estagao Vitivinicola do
Douro - Peso da Regua.
ATENCAO ... Srs. Filatelistas que enviam
selos para 0 estrangeiro. Em face de certa
idade, vendo rawavel Stock de selos novos e
usados de Portugal, Ultramar e imiversais, com
boas taxas, series completas, etc.... Stock anganado ao longo de 40 anos de coleccionismo.
Contactar com - Rafael Estevao Rosa Av. dos Combatentes - Olliao - Algarve Portugal.

ESTA INTERESSADO EM NOVIDADES
DA AFRICA DO SUL? Vendemos ao prego
facial + 10 % e portes.
A. Antunes, Post Restant - Malenane Transva.al, S. A.

Compra e vende

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

LEGISLAC;AO
Portaria n.O 706/75 de 28 de Novembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Mlnistro dos Transportes e Comunicac6es, que, ao abrlgo das disposicoes
do artigo 27.' do Decreto-Lei n.· 42417, de
27 de Julho de 1959, seJa lancada em circulacao, cumulativamente com as que estao
em vigor, uma emlssao extraordinaria de
selos, comemorativa do 1.0 centenario da
Sociedade de Geografia de Lisboa, com as
dlmensoes de 41,5 mmX32,1 mm, denteado
12,5 X 1,2, nas taxas, motlvos e quantidades
seguintes:

2$ - 0 estudo e medicao da Terra; 0 teodolito de Gago Coutinho ................................... 5 000 000
8$ - 0 estudo dos mares; 0 astrolablo arabe da Socledade
de Geografla .......................
500 000
10$ - 0 estudo do Homem nas
suas relacoes com a Terra...
500 ODD
Ministerio dos Tran~portes e Comunicacoes, 14 de Novembro de 1975.-0 Ministro
dos Transportes e Comunlcacoes, Walter
Ruivo Pinto Gomes Rosa.

EMISSAO COMEMORATIVA DO 1 'CENTENARIO
DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LlSBOA

SELOS
MOEDAS
MEDALHAS

ESTA INTERESSADO EM SELOS DO
ACORDO DE LUSAKA? Temos algumas dezenas de series. Prego excepcional 15$50portes.
A. Antunes. P. O. Box, 4360 - ,Durban,
4000, S. A.
SOBRESCRITQS DO PRIMEIRO DIA Do tema ou pais que desejar. Diga-nos 0 que
colecciona. Faremos envio para apreciagao.
S~RGIO SIMOES CALDAS DA RAINHA.
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Cal~ada

do Cal,mo, 25 5/1- Esq.
(Reprodu"Ao autorlzada peros

.J

,

TELEFONE 365207

LISBOA-2

Os selos. cuja composll;Ao 1\ dos Servl"os ,Artis·
tlcas dos CIT. tllm as dlmensiies de 41.5x32,l mm,
'Compreendendo a serrJlh3, com 0 denteado 12,5X12.
OS trabalhos de Impressfto foram executados em
df·set pe} a Impransa Naclonal·Casa da Moeda.

o

plano de emlssao 1\

0

cm

segulnte:

2SOD, tlragem de 5 ODD DOD, em folhas de 50 selos
8$00, tlragem de 500 ODD, em folhas de 50 selos
10500, 'tlragem de 500 ODD, em folhas de 50 selos

Fol marcade a data de 19 de Novembro de 1975
para 0 1.° dla de clrculac;:ao de nova emlssao.
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DE PORTUGAL

EMISSAO COMEMORATIVA DO ANO INTERNACIONAL DA MULHER

Portaria n.D 744/75 de 15 de Dezembro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Mlnlstro dos Transportes e Comunlcaooes, que, ~o abrlgo das disposiooes
do artigo 27." do Decreto-Lei n." 42417, de
27 de Julho de 1959, seja lanoada em elrculaOao, cumulativamente com as que estao
em v.lgor, uma emissao extraordlnarla de
selos com tarja fosforescente, comemorativa
do Ano Europeu de Protecoao do Patrlm6nlo
Arqultectonieo, com as dlmensoes de

21

34,S mmx36 mm, denteado 13,5, nas taxas,
cores e quantldades segulntes:
2$ - orla azul-escuro .......... 10000000
8$ - orla earmim ... .. .......
1 000 000
10$ - orla laranja ...............
500 000
Mlnlsterlo dos Transportes e Comunleaooes, 26 de Novembro de 1975.-0 Mlnlstro
dos Transportes e Comunlcaooes, Walter
Ruivo Pinto Gomes Rosa.
(Reproduyao autorlzada pelos ctT)'

EMISSAO COMEMORATIVA DO ANO EUROPEU DE PROTECCAO
DO PATRIMOMIO ARQUITECTONICO

Os selos, cujo desenho e da autorla de Marla Keil.
tAm as dlmenslles de 34.5 )( 28,4 mm compreendendo
a serrJlha, com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de ImpressAo foram executados em
off·set pela Imprensa Naclonal-Casa da -Moeda .
a plano de emlssAo II 0 aegulhte ~
$50 tlragem de 6 000 000 em folhas de 50 selos
2500
• 5 000 000 •
••
3$50
• 1 000 000 • . ..
8$00
500 000 •

Sobre estes selos 6 Impressa uma larJa fosforescente.
A comemoragao fIIatelica Inclul a emlssilo de 100 000
blocos formato 10,35x14,5 mm ao prego unltarlo de
25$00.
Fol marcada a data de 30 de Dezembro , de 1975
para 0 1.° dla de clrc\lla\180 da nova emlssao.

SOLICITAM TROCAS '

(Reprodugllo autorlzada pelos
Oa aeloa. cujo desenho 6 do artlsta Jose Rodrigues.
t6m 8S dlmensliea de 34.5x36 mm, compreendendo
a 8errJlha, com 0 dentaado de 13 I~.
aS trabalhos de Impreslllo foram executados em
off-aet pela Lltografla Mala.

a

plano de emlaallo 6 0 legulnte:

em

2$00 tlragem de 10 000 000 em folhas de 50 selol
8$00
•
1 000 000 •
500 000 •
10100
Sobre estes ssl08 6 Impressa uma tarja foaforea·
cente.
Fol marcada a data de 28 de. Novambro de 1975
para 0 1.· dla de clrculayllo da nova emlssllo.

Portaria n.D 23/76 de 21 de Janeiro
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Mlnlstro dos Transportes e Comunlcaooes, que, ao abrlgo das disposiooes
do artlgo 27.· do Decreto-Lel n.· 42417, de
27 de Julho de 1959, seja lanoada em elreulaOao, cumulatlvamente com as que estiio
em Vigor, uma emlssao extraordinarla de
selos com tarja fosforescente, comemorativa
do Ano Internaelonal da Mulher, com as dlmensoes de 34,S mm X 28,4 mm, denteado
13,5, nas taxas, motlvos e quantldades seguintes:

$50 - A mulher na asslstAncla 6 000 000
2$ - A mulher na agr.lcultura 5 000 000
3$50 - A mulher na admlnlstraoao .............. ,. ..... . .. 1 000 000

8$ - A mulher na tabrlca ...
500 000
Mlnisterlo dos Transportes e Comunlcaooes, 30 de Dezembro de 1975. - 0 Mlnlstro
dos Transportes e Comunlcaooes, Walter
Rulvo Pinto Gomes Rosa.

EDSON BARROS DE BRITO. Travessa Luzltanla 84-1 . . Centro Cep 45.660. Ilhaus.
Bahia. Brasil. Deseja trocar selos. moedas.
cedulas e postals.
MANUEL FERREIRA DA SILVA. ' P. O.
Box 161 Kingsford-2032. N.S.W. AustrAlia.
Coleccionador medio/avanoado em Portugal.
Col6nla e Australia. Deseja trocar, comprar
ou vender.
ADERITO MANUEL CARVALHIDO. Bachwlesenstr, 32. 7000. Stuttgart Sud. Alemanha.
Interessa-se por selos de todo 0 mundo. mas
prlnclpalmente de Portugal e Col6nias, Espanha. Franoa Alemanha. Tambam colecciona
D.D.R., Hungrla, Poi6nia, Russia. Italia e Jugoslavia,. Correspondenchl em portugues.
JADOT JEAN MICHEL. 27 Rue du Sourg
aux Mlnes, 44.210 Pornic. Franoa. Deseja trocar com jovens eolecclonadores que saibam
francAs.

EULICIO C. OA SILVA. Rua Albuquerque
lins, 606. Apt.· 902. 01230. S. Paulo. Brasil.
Deseja inte'rclimbio com jovens portugueses.
. RODOLFO SER~ANb. Flores, 254. Habana 5.
Cuba. Deseja trocar com coleccionadores
portugueses. Da selos novos ou us ados de
Cuba e F.D.C.
VICTOR FOMIN. Petropavlos,k-K,
'07.
U.R.S.S. - 683024. Deseja trocar selos com
coleccionadores portugueses. Base Yvert.
RABA LASZLO. 4400 Nyiregyhava TuzQlt6
U. 4. ,Hungria. Esta a escrever um estudo
.A volta de Africa em barco •. Deseja selos
diversos. F.D.C., etc ... segundo manconsta.
JOAO MANUEL RIBEIRO SANTO. Rua Papa
Joao XXiii. N." 1340. CEP 19290. Mirante
de Paranaponima, S. P. Brasil. Portugues pom
1 banos. lJeseja trocas com coleccionac!ores
principlantes.

Revista Filatelica Portuguesa. Uma, revista ao servi~o do coleccionadot.
Assinatura anual (11 numeros) 120$00. Envia-se exemplar amostra a
quem 0 solidte e ,envie 5$00, em selos, para portes e despesas de e~pe
diente. Esoreva-nos. IPra~a Artur Portela. 2-5 .0 Dt.O - Lisboa 4 -

PORTUGAL
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T,EMIAS CUlLTUAiAIS

navegar;oes dos portugueses, a conquista do
espar;o, etc.

Associa~io

JC - Cre que tais fins, sem davlda interessantes e de flagrante utili dade, tim side
atingidos?

Portuguesa
de Filatelia Tematica
Por JOAO CORREIA

Sector da maior importancia s6clo-cultura.l,
a Filatelia pode e deve ser intensificada em
Portugal, Incrementando·se outrosslm as
nossas relar;oes com 0 estrangelro, posto
que esta multo pode fazer para a projecr;ao
do nosso pals perante todo 0 mundo elvl·
lizado, onde a actlvldade referlda tem na
rea II dade um campo de acr;ao vastissimo.
Fol pensando nesta actlvldade e na sua projecr;ao dentro e fora de frontelras que con·
tactamos a entldade em eplgrafe, tendo
mantldo com um dos seus mals dedicados
dlrigentes, 0 Dr. Jorge de Melo Vieira, uma
interessante e oportuna entrevlsta. Come·
r;amos por dlzer que 0 Dr. Jorge Vlelta e um
dos 200 fundadores da Assoclar;ao Interna·
clonal de Jornallstas Filatellcos, precisa·
mente 0 n.· 161, alem de ser igualmente des·
tacado escrltor e jornallsta de temas fila·
telicos, s6cio fundador da Assoclar;ao Por·
tuguesa de Escrltores e Jornalistas, onde
ocupa 0 cargo de Presldente da Asemblela
Geral, s6clo de merlto do Clube dos Ga·
litos, e IIgado de manelra dlrecta e Inclslva
a outros organlsmos filatellcos naclonals
e estrangeiros, sendo 0 actual Presldente da
Dlrecr;ao da Assoclar;ao Portuguesa de Fila·
tella Tematlca. Quanto a sua eolaborar;ao
jornalfstica sobre temas filatelicos, ela esten·
de·se a multas dezenas de jornals e revlstas
do pals e do estrangeiro, pelo que 0 podemos
considerar afoltamente uma alta figura vol·
tada de corpo e alma para a Fllatella.
,Da entrevlsta que fizemos com 0 Dr. Melo
Vieira transcrevemos os segulntes passos:
JC - Quando fol fundada a A.P.F.T. e quais

os seus fins?
JV - A A,P.F.T. fol fundada em 18 de Ou·
tubro de 1969 sendo a sua flnalldade 0 de·
senvolvimento da Fllatella, especial mente da
Filatella Tematica, Isto e, da que tomando
por base a motlvar;ao ou flgurar;ao dos selos
e que segulndo uma Ideia e determinada
linha de orientar;ao constr6i com eles um
tema, desenvolve uma idela apologetica de
determinado assunto - 0 futebol, a car;a, us

JV - Os fins que a A.P.F.T. teve em vista
tem sido largamente atlngidos pois grar;as
a Associar;iio que nao se tem -cansado de
promover e patroclnar exposir;oes, com a publlcar;iio da revlsta -Fllatelia Tematiea54 numeros nestes escassos anos - edir;ao
de sobrescrltos comemorativos, .promOl;:ao
de cadernos de circular;ao, edir;ao de folhas
de album, promor;iio de lelloes de selos e
per;as filatelleas Inter·s6clos, col6qulos e
palestras feitas pelos dlrectores, visitas
guladas a exposlr;oes, etc., etc. 0 que tudo,
sem duvida, conduziu a que a pr6prla Federar;ao j4 reconher;a que 0 fulcro principal
da filatella em Portugal se tivesse deslocado
de Llsboa para 0 Porto.

o

-*-

Dr. Jorge Vieira focou depols a necessldade de escrever mals amplamente no
Pals e no estrangeiro sobre este Interessante e utll sector cultural, advogando
outrosslm 0 apolo do Estado para Incrementar, quer atraves de exposlr;i5es no pals,
quet no estrangelro, a filatella a todos os
nrvels, base em que, estamos certos, assentars uma melhor comprensao das realldades
portuguesas em todo 0 mundo, porquanto 0
selo e alnda por excelencla 0 embalxador
que a todos encanta. Vejamos as multas
series que, tratando de flores ou de animals,
de peixes ou da palsagem, sao 0 elo de
IIgar;ao entre milhOes de seres humanos
que ao flm e ao cabo tem Interesses comuns e estao sempre dlspostos a colaborar
no Interesse da Grei. E nada melhor do que
unlr os homens, qualsquer que sejam as
suas concepr;oes rellgiosas ou polfticas, a
cor da pele ou se sao ricos ou pobres,
pois desta feita atinglremos 0 desiderato
a que nos propomos.
1976 Catslogo de selos do Japiio $3,00
US ou equivalente. Resposta por avlao
3 C.R.!. Desejo trocar series novas e
usadas (Flora, Fauna, Camlnhos de Ferro, Musica) Base Vvert ou Scott. Dou
todo 0 mundo. JAPON FILA·Shogo Uji,
P.O. Box 57 Den·enchofu·Ohta, Tokio,
145-JAPAO.
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o

P'O STILHAO

( FRAN~A)

MERECE A VOSSA ATENCAO!
~

o

PO 5 T. 'L H A. 0 e uma publica~ao trimestral
de distribui~io mundial; contem numerosos endere~os de Filatelistas, anuncios, e ofertas unicas ...
tudo 0 que voce procura.

A revista existe em frances, ingles ou espanhol,
prova da tiragem importante e oferecemos tambem
servi~os interessantes: novidades, material Filatelico,
vendas e muitas vantagens!
A·5 5. NiArrUR~ A:NUAI.: 120$00
OFERTA ONICA:
Pe~a-nos

amostra enviando s6 30$00
ao nosso Agente:
Fernando Cravidio Crespo
Apartado 1309
Lisboa - l '

JUNTO 30$00 PARA AJMOSTRA OE 0

POSTILHAO

N'arne ........................................................................................................
Ender.e~

............... ,........... ,............................ , ....... , ............................... , ..
CFP
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T,EMIAS CUlLTUAiAIS
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espar;o, etc.

Associa~io

JC - Cre que tais fins, sem davlda interessantes e de flagrante utili dade, tim side
atingidos?

Portuguesa
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Por JOAO CORREIA
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o
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que a todos encanta. Vejamos as multas
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que ao flm e ao cabo tem Interesses comuns e estao sempre dlspostos a colaborar
no Interesse da Grei. E nada melhor do que
unlr os homens, qualsquer que sejam as
suas concepr;oes rellgiosas ou polfticas, a
cor da pele ou se sao ricos ou pobres,
pois desta feita atinglremos 0 desiderato
a que nos propomos.
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RECULAMENTO INTERNACION'A'L
DAS COLE~OES DE HISToRIA POSTAL
Art.· 1.· - A colecc;:so de Hist6ria Postal e
urn conjunto baseado no estudo e classificac;so dos documentos filatelicos e pec;:as postais que se referem directamente as vias e
melos de transporte do correia postal de todos os periodos ou a organizac;:so, ou objectlvos, dos servic;:os postais quer oficlais, quer
locais ou privados.
Art.· 2.· - 0 material exposto deve estar
em born estado de conservac;:so, a excepc;:so,
por exemplo, do correlo ' acidentado ou desinfectado. Todas as partlcipac;:oes que contenham material falso, falsificado ou reparado,
nso assinalado legivelmente como tal, baixarso uma ou varias categorias de medalhas,
ou serso excluidos segundo a gravidade do
caso.
Art.· 3.· - Nas exposic;:oes filatelicas a
.Classe de Hist6ria Postal- sera Julgada por
peritos nesta especialidade que serso incluidos no juri.
Art.· 4.· - Para a classificac;:so das colecc;:oes expostas na classe de Hist6ria Postah
o Juri inspirar-se-a nos segulntes princlplos: .

MAGAZINE

a) Desenvolvimento da colecc;:ao. conhecimentos de Hist6ria Postal e trabalho de investigac;:ao;
b) Importancla da colecc;:ao e raridades;
c) Estado de conservac;:ao das pec;:as;
d) Apresentac;:ao da colecc;:ao.

Art.· 5,· - Nas exposic;:oes internacionais,
as medal has para esta classe devem ser as
mesmas previstas para as outras classes e
devem conter os dizeres HISTORIA POSTALou -H, P.Art.· 6,· - Estas regras foram aceites pelo
Congresso da F.1. P. em Madrid, em 15 de
Abril de 1975 e serao validas a partir de 1 de
.
Janeiro de 1976.
Nota -explicativa ao artigo 1.0
'(a) Uma co/ect;ao de Hlst6ria Postal compoe-se essenclalmente de cartas, de se/os
usados, e de documentos postais, dispostos
para i1ustrar um Tema de Hlst6ria Postal segundo a artif1.o 1.·,

(b) Entre os temas de Hlst6ria Postal podem cltar-se, por exemplo:

S'ELOS
PORTUGAL,

COLON lAS ' E

ESTRANGEIROS, CLASSICOS
S~RIES, ETC.

H. Santos Viegas

1) Os servic;:os postais prefilatelicos.
2) 0 estudo geral dos desenvolvimentos
dos servic;:os postais, nacionais ou internacionais.
3) 0 correia militar. de campanha, de sede,
prisioneiros de guerra e campos de con~
centrac;:ao.
4) Correio maritimo.
5) Correio acidentado.
6) Correio duma epoca de epidemias.
7) Correio POI' caminho de ferro.
8) censura postal.
9) Cartas taxadas.

Estas colecc;:oes podem conter, se necessario, selos e marcas postais, cartas, gravuras, esboc;:os, decretos, etc.

MANUEL ANTONIO JERONIMO
RUA 1.· DEZEMBRO, 45-3.·

FlLATElISTA,- FILUMINISTA

TELEF. 365852

R. CQlELlIJO iDA BOCHA. 112, R IC D. °

LISBOA

(A Campo de Ourique)
Te1f. 66 50 93 (.EMIP.666023) LISBOA-3

COMPRA -

TROCA -

VENDE
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FILATELICO

- Rev.ista mensal de 48 pag,inas ple-nas de interesse e actualldade .
- Seq;:ao permanente- de Numismatica.
- Servi~o de- Novidades U-niversais completo, a pre~os baixissimos,
- Suplemento do catalogo Yve'rt-et-Tellie-r.
-Assina,tura Anual (12 numeros) 150$00,
R. Ricardo Jorge, 9-2.° ,Esq. -

LISBOA-5

LUBRAPEX - 76
Avisam-se todos os Hla-t elistas interessados em participar nesta e~pO$!I!jao
e que 'residam na zona de Li$boa ou arredores que se incluam no Distrito da
capi,taI onde 'nao existam CQmissarios nomeados, de que devem dirigir-se ao
Comissario pa;ra 0 Distrito de Lisboa. Sr. Fernando Comes Carrao, Av. Mouzinho de Albuquerque. n: 24 - 4.° Dto. - liisboa-l, que fornecera, a pedido,
os boletins de 'inscri~iioe 0 'respectivo regulamento referente a exposi!jao em
epigrafe.

TEMATICOS
Possuimos grande varie-dade de sobrescritos nacionais
e estrangeiros dos segu.intes tema'S:

*
*
*
*
*

ASTRO'F ILATELIA
PINTURA
FAU'NIA
FLORA
D'ESPORTOS

*
*
*
*
*

MOSICA
BALLET
RELICIAO
BARCOS
ETC.

BARATA DAS NEVES
Rua d'a Trindadle, 5, 1.° - Ot.· - (ao Largo do Carmo)
TELEFONE 36 71 33
LISBOA -l.

BOLETIM DQ ClUBE flL.ATI:LIGO DE PORTUGAL
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Federa<;ao Portuguesa de Filatelia
NOTICIARIO
A Federa~iio Portuguesa de Filatelia enviou
a todos os organismos federados uma circular 'na qual comunlcou que, de futuro,
o -Dia do Selo- delxara de se realizar em
1 de Dezembro como ate agora.
A celebra~iio desta data sera acordada
com as federadas e efectuar-se-a em moldes diferentes dos habltuals.
Na mesma circular esclareceu ainda que,
tendo consultado a Socledade de Lingua
Portuguesa quanto a forma {:omo devem
ser deslgnadas as ex-col6nlas portuguesas
no dominlo da Filatelia, aquele Orgao de
reconheclda competencia lingulstica dlgnou-se ,informar que a deslgna~ao mals correc·
ta e rpr6prla devera ser .Paises de Expressao
Portuguesa-.
Flnalmente, transcreve-se, na integra, 0
anexo que acompanhou a aludida circular,
referente aos Premios de Merito e de Louvor Filatelico que a Dlrec~iio da F. P. F. resolveu 'i nstltuir para comemorar a passagem
do 21.0 anlversario do Orgao Maximo da
Fl'latelia Naclonal.
PReMIOS DE MeRITO E DE LOUVOR
FILATeLlCO
A oDirec~ao da FEDERACAO PORTUGUESA
DE FILATELlA, para comemorar a passagem
do 21.0 anlversario da instltui~ao deste Orga·
nismo que, como e sabldo, teve lugar no
dia 18 de Junho do ana flndo, dellberou instituir PR~MIOS oDE MERITO E DE LOUVOR
FILATEUCO.
Estes .pR~MIOS seriio atribuiveis, anualmente, por concurso, para galardoar, de
entre os Organismos FilateJIcos, trabalhos,
publicac;:oes, bem como actos Indivlduais,
de indole pr6-filatelica, os que, de forma
inequivoca, mais tenham contrlbuido para
o progresso, .conhecimento, divulga~ao e
prestiglo da Filatelia Naclonal.
Assim, Instituem-se:
_ PReMIO CARLOS P. TRINCAO, que e
de M~RITO na Actlvldade.
_ PReMIO ALFREDO DE FARIA, que
de
MER ITO Literario.
- PReMIO JOSe MARIA VER(SSIMO DE
MORAIS, que e de M~RITO na Divulgac;:iio.

e

- PR~IO FAUSTINO A. MARTINS, que
e de LOUVOR Jornalistico.
- PReMIO FEDERACAO PORTUGUESA DE
FILATELlA, que e de LOUVOR na ac~ao
Pr6-Fllatelia.

o denomlnar PR~MIOS pelos nomes dos
vultos evocados e prestar-Ihes justa Homenag em por seus valiosos contributos a Fllatelia Naclonal.
CARLOS PINTO TRINCAO, como de todos
e sabldo, foi: Filatelista emlnente; autor de
varios estudos fllatelicos; Jurado Internacional de prestigio; e Presidente da 1.& Direcc;:ao da Federa~ao Portuguesa de Filatelia
(1954/1968).
o Premio, que tem seu nome, destlna-se
a galardoar 0 Organismo Filatelico que, por
sua actividade, no decurso do ano, mals
tenha contribuido e de forma not6rla, para
o progresso da Filatella Naclonal.
ALFREDO DE FARIA, filatelista entuslasta,
foi 0 autor da primelra obra portuguesa
sobre Filatelia - GUIA DO PHiLATELISTA-,
que edltou no Porto, em 1895.
o Premio, de seu nome, destina-se a gaiardoar a meihor obra ou estudo filatelico,
de autor portugues, publicada no ano, em
lingua portuguesa, que maior contributo
traga para 0 conhecimento no domlnio da
Filatelia.
JOS~ MARIA VERISSiMO DE MORAIS foi
o autor da primeira publica~ao portuguesa,
do ambito filatelico, 0 ALMANAQUE posTAL, que editou no Porto, em 1864.
o Premlo, que tem seu nome, destlna-se
a galardoar a Noticia Documental ou Artigo,
sobre Filatelia, de autor portugues, de mal or
cunho Informatico, publicada no ano.
FAUSTINO ANTONIO MARTINS fol 0 pro.prietarlo do CENTRO FILATEUCO PORTU·
GUES (Pra~a Luis de Camoes, n.O 35, em
Lisboa); editou nao s6 0 primeiro perl6dico
filatelico portugues - 0 PHILATELISTA(1887), como 0 primelro Catalogo de Selos
de Portugal- 0 MERCADO DE SELLOS(1888).
o Premlo, de seu nome, destina-se a galar·
doar 0 Boletim, Peri6dlco, ou Revlsta por·
tuguesa, da especlalidade filatelica que, no
decorrer do ano, mals tenha contrlbuldo para
a dlvulga~ao, conhecimento e prestiglo da
Fllatelia Nacional.
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o Premio FEDERA~AO PORTUGUESA DE
FiLATELIA destina-se a galardoar qualquer
entldade, filatelista ou nao, que, por sua
acc;:ao, no decurso do ano, se tenha evidenciado em beneficio do prestiglo da Filatella Nacional.
Os Premlos ALFREDO DE FARIA e JOSE
MARiA VERISSIMO DE MORAIS serao atribuiveis a trabalhos que se reportem tanto
a materias relatlvas as modalidades de colec~
cionlsmo tradlcional (Classico) como moderno (Tematico).
Por suas caracterlsticas, os trabalhos serao apreciados e classiflcados independentemente, por especiallstas das modalidades
referldas, podendo 0 Premlo ser atribuido
em ex-aequo.
A oparticipac;:ao no CONCURSO, a qualquer
dos Premios referldos, esta sujeita ao REGULAMENTO anexo.
REGULAMENTO
i - CONDICOES GERAIS
1. Considera-se como .periodo anua1-,
com fins ao CONCURSO, 0 compreendldo
entre 0 dia 1 de Junho do ana a que se
reporta 0 .Concurso-, e 0 dia 31 de Malo
do ana em que este se realiza;
2. A ojnscri~ao no .Concurso-, a qualquer
dos Premios, termina, ,impreterivelmente, no
dia 30 de Setembro de cada ana;
3. Para concorrer a qualquer dos Premios,
deve apresentar-se um pedido de Inscric;:iio,
dentro do prazo estabeiecido;
4: A Documentac;:ao a apresentar em qualquer dos .Concursos-, para aprecia~iio, deve
acompanhar 0 pedido de inscric;:ao respectivo;
5. Havera um Juri de apreciac;:ao, para cad a
Premio referido, que sera constituldo, no minimo, por tres elementos, sendo um deles
um Membro da Direc~ao da F.P.F.;
6. Em cada Juri pod era estar presente um
representante dos Concorrentes, se assim
estes 0 entenderem, na qualidade de .observador-, 0 qual nao tera direito a voto;
7. No prazo maximo de 15 (qulnze) dias,
ap6s a data limite da Inscric;:iio, sera enviada
a .lIsta-geral. dos concorrentes, a cada um
dos ·Inscrltos, para estes, no prazo maximo
de 5 (cinco) dlas, indicarem 0 seu representante.
o nome mais votado sera 0 -representante-observador- elelto; no caso de se ve·
rlficar Igualdade no numero de votos, 0 de·
sempate sera felto por sorteio;
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8. Como os Juris serao constituidos por
pessoas id6neas, espera-se que suas decisoes 'sejam bem aceites, sem duvidas e nao
contestadas, para mals havendo -observadores- dos concorrentes;
9. Qualquer dos Premlos s6 sera atribuido
se os JurIs verlficarem haver merito que
permita a dlstln~iio;
10. As aprecla~oes dos Juris, que constarao de Acta, estarao conclu!das ate 25 de
Novembro e seriio confidencials ate a data
em que a 'Dlrecc;:ao da F.P.F. as dlvulgar,
o que se fara por CIRCULAR, dirlgida nao
s6 aos Concorrentes, como a todas as Fe·
deradas e 'Imprensa Filatelica, para que delas
seja dada a malor dlvulgac;:ao;
11. A entrega dos Premios realizar-se-a no
DIA DO SELO, se este tiver lugar em data
posterior it da CIRCULAR de divulga~ao das
premia~oes ou, se aquele ja tiver decorrldo,
far-se-a em data a flxar pela F.P.F.;
12. Toda a Documenta~ao apresentada para
CONCURSO flcara pertenc;:a da F.P.F.
11- CONDICOES ESPECIAIS
Para ah~m das CONDICOES GERAIS enuncladas, para cad a Premlo, estabelecem·se
as CONDICOES ESPECIAIS segulntes:
PReMIO CARLOS P. TRINCAO
1. 0 Concurso a este PREMIO e limitado
aos Organismos Filatelicos Portugueses, que
se encontrem FEDERADOS a 31 de Malo de
cada ano, cumprindo com 0 Ipreceituado
nos .Estatutos da F.P.F.-;
2. Conjuntamente, com 0 pedldo de Inscrlc;:ao, deve ser apresentado um RELATORIO
DA ACTIVIDADE do ano, em trlpUcado, escrito it maquina, em papel timbrado do Organlsmo ou, na falta deste, em papel branco, formato A4, Identificado pel os meios nor·
mals (carimbo, selo em branco, etc), assinado pelo Presidente da Dlrecc;:ao do Organismo ou seu representante legal;
. 3. Este RELATORIO sera 0 Documento
unlco de aprecla~ao da actividade e ac~ao
do Organismo a conslderar.
PR~MIO

ALFREDO DE FARIA

1. S6 poderao concorrer a este PREMIO
as obras publlcadas em lingua portuguesa,
no periodo antes Indlcado:
2. No caso de uma obra ter continuldade,
e esta for publicada ap6s a data considerada limite de Inscric;:ao da parte ja presente
a Concurso, tal continuidade nao podera
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Federa<;ao Portuguesa de Filatelia
NOTICIARIO
A Federa~iio Portuguesa de Filatelia enviou
a todos os organismos federados uma circular 'na qual comunlcou que, de futuro,
o -Dia do Selo- delxara de se realizar em
1 de Dezembro como ate agora.
A celebra~iio desta data sera acordada
com as federadas e efectuar-se-a em moldes diferentes dos habltuals.
Na mesma circular esclareceu ainda que,
tendo consultado a Socledade de Lingua
Portuguesa quanto a forma {:omo devem
ser deslgnadas as ex-col6nlas portuguesas
no dominlo da Filatelia, aquele Orgao de
reconheclda competencia lingulstica dlgnou-se ,informar que a deslgna~ao mals correc·
ta e rpr6prla devera ser .Paises de Expressao
Portuguesa-.
Flnalmente, transcreve-se, na integra, 0
anexo que acompanhou a aludida circular,
referente aos Premios de Merito e de Louvor Filatelico que a Dlrec~iio da F. P. F. resolveu 'i nstltuir para comemorar a passagem
do 21.0 anlversario do Orgao Maximo da
Fl'latelia Naclonal.
PReMIOS DE MeRITO E DE LOUVOR
FILATeLlCO
A oDirec~ao da FEDERACAO PORTUGUESA
DE FILATELlA, para comemorar a passagem
do 21.0 anlversario da instltui~ao deste Orga·
nismo que, como e sabldo, teve lugar no
dia 18 de Junho do ana flndo, dellberou instituir PR~MIOS oDE MERITO E DE LOUVOR
FILATEUCO.
Estes .pR~MIOS seriio atribuiveis, anualmente, por concurso, para galardoar, de
entre os Organismos FilateJIcos, trabalhos,
publicac;:oes, bem como actos Indivlduais,
de indole pr6-filatelica, os que, de forma
inequivoca, mais tenham contrlbuido para
o progresso, .conhecimento, divulga~ao e
prestiglo da Filatelia Naclonal.
Assim, Instituem-se:
_ PReMIO CARLOS P. TRINCAO, que e
de M~RITO na Actlvldade.
_ PReMIO ALFREDO DE FARIA, que
de
MER ITO Literario.
- PReMIO JOSe MARIA VER(SSIMO DE
MORAIS, que e de M~RITO na Divulgac;:iio.

e

- PR~IO FAUSTINO A. MARTINS, que
e de LOUVOR Jornalistico.
- PReMIO FEDERACAO PORTUGUESA DE
FILATELlA, que e de LOUVOR na ac~ao
Pr6-Fllatelia.

o denomlnar PR~MIOS pelos nomes dos
vultos evocados e prestar-Ihes justa Homenag em por seus valiosos contributos a Fllatelia Naclonal.
CARLOS PINTO TRINCAO, como de todos
e sabldo, foi: Filatelista emlnente; autor de
varios estudos fllatelicos; Jurado Internacional de prestigio; e Presidente da 1.& Direcc;:ao da Federa~ao Portuguesa de Filatelia
(1954/1968).
o Premio, que tem seu nome, destlna-se
a galardoar 0 Organismo Filatelico que, por
sua actividade, no decurso do ano, mals
tenha contribuido e de forma not6rla, para
o progresso da Filatella Naclonal.
ALFREDO DE FARIA, filatelista entuslasta,
foi 0 autor da primelra obra portuguesa
sobre Filatelia - GUIA DO PHiLATELISTA-,
que edltou no Porto, em 1895.
o Premio, de seu nome, destina-se a gaiardoar a meihor obra ou estudo filatelico,
de autor portugues, publicada no ano, em
lingua portuguesa, que maior contributo
traga para 0 conhecimento no domlnio da
Filatelia.
JOS~ MARIA VERISSiMO DE MORAIS foi
o autor da primeira publica~ao portuguesa,
do ambito filatelico, 0 ALMANAQUE posTAL, que editou no Porto, em 1864.
o Premlo, que tem seu nome, destlna-se
a galardoar a Noticia Documental ou Artigo,
sobre Filatelia, de autor portugues, de mal or
cunho Informatico, publicada no ano.
FAUSTINO ANTONIO MARTINS fol 0 pro.prietarlo do CENTRO FILATEUCO PORTU·
GUES (Pra~a Luis de Camoes, n.O 35, em
Lisboa); editou nao s6 0 primeiro perl6dico
filatelico portugues - 0 PHILATELISTA(1887), como 0 primelro Catalogo de Selos
de Portugal- 0 MERCADO DE SELLOS(1888).
o Premlo, de seu nome, destina-se a galar·
doar 0 Boletim, Peri6dlco, ou Revlsta por·
tuguesa, da especlalidade filatelica que, no
decorrer do ano, mals tenha contrlbuldo para
a dlvulga~ao, conhecimento e prestiglo da
Fllatelia Nacional.
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o Premio FEDERA~AO PORTUGUESA DE
FiLATELIA destina-se a galardoar qualquer
entldade, filatelista ou nao, que, por sua
acc;:ao, no decurso do ano, se tenha evidenciado em beneficio do prestiglo da Filatella Nacional.
Os Premlos ALFREDO DE FARIA e JOSE
MARiA VERISSIMO DE MORAIS serao atribuiveis a trabalhos que se reportem tanto
a materias relatlvas as modalidades de colec~
cionlsmo tradlcional (Classico) como moderno (Tematico).
Por suas caracterlsticas, os trabalhos serao apreciados e classiflcados independentemente, por especiallstas das modalidades
referldas, podendo 0 Premlo ser atribuido
em ex-aequo.
A oparticipac;:ao no CONCURSO, a qualquer
dos Premios referldos, esta sujeita ao REGULAMENTO anexo.
REGULAMENTO
i - CONDICOES GERAIS
1. Considera-se como .periodo anua1-,
com fins ao CONCURSO, 0 compreendldo
entre 0 dia 1 de Junho do ana a que se
reporta 0 .Concurso-, e 0 dia 31 de Malo
do ana em que este se realiza;
2. A ojnscri~ao no .Concurso-, a qualquer
dos Premios, termina, ,impreterivelmente, no
dia 30 de Setembro de cada ana;
3. Para concorrer a qualquer dos Premios,
deve apresentar-se um pedido de Inscric;:iio,
dentro do prazo estabeiecido;
4: A Documentac;:ao a apresentar em qualquer dos .Concursos-, para aprecia~iio, deve
acompanhar 0 pedido de inscric;:ao respectivo;
5. Havera um Juri de apreciac;:ao, para cad a
Premio referido, que sera constituldo, no minimo, por tres elementos, sendo um deles
um Membro da Direc~ao da F.P.F.;
6. Em cada Juri pod era estar presente um
representante dos Concorrentes, se assim
estes 0 entenderem, na qualidade de .observador-, 0 qual nao tera direito a voto;
7. No prazo maximo de 15 (qulnze) dias,
ap6s a data limite da Inscric;:iio, sera enviada
a .lIsta-geral. dos concorrentes, a cada um
dos ·Inscrltos, para estes, no prazo maximo
de 5 (cinco) dlas, indicarem 0 seu representante.
o nome mais votado sera 0 -representante-observador- elelto; no caso de se ve·
rlficar Igualdade no numero de votos, 0 de·
sempate sera felto por sorteio;
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8. Como os Juris serao constituidos por
pessoas id6neas, espera-se que suas decisoes 'sejam bem aceites, sem duvidas e nao
contestadas, para mals havendo -observadores- dos concorrentes;
9. Qualquer dos Premlos s6 sera atribuido
se os JurIs verlficarem haver merito que
permita a dlstln~iio;
10. As aprecla~oes dos Juris, que constarao de Acta, estarao conclu!das ate 25 de
Novembro e seriio confidencials ate a data
em que a 'Dlrecc;:ao da F.P.F. as dlvulgar,
o que se fara por CIRCULAR, dirlgida nao
s6 aos Concorrentes, como a todas as Fe·
deradas e 'Imprensa Filatelica, para que delas
seja dada a malor dlvulgac;:ao;
11. A entrega dos Premios realizar-se-a no
DIA DO SELO, se este tiver lugar em data
posterior it da CIRCULAR de divulga~ao das
premia~oes ou, se aquele ja tiver decorrldo,
far-se-a em data a flxar pela F.P.F.;
12. Toda a Documenta~ao apresentada para
CONCURSO flcara pertenc;:a da F.P.F.
11- CONDICOES ESPECIAIS
Para ah~m das CONDICOES GERAIS enuncladas, para cad a Premlo, estabelecem·se
as CONDICOES ESPECIAIS segulntes:
PReMIO CARLOS P. TRINCAO
1. 0 Concurso a este PREMIO e limitado
aos Organismos Filatelicos Portugueses, que
se encontrem FEDERADOS a 31 de Malo de
cada ano, cumprindo com 0 Ipreceituado
nos .Estatutos da F.P.F.-;
2. Conjuntamente, com 0 pedldo de Inscrlc;:ao, deve ser apresentado um RELATORIO
DA ACTIVIDADE do ano, em trlpUcado, escrito it maquina, em papel timbrado do Organlsmo ou, na falta deste, em papel branco, formato A4, Identificado pel os meios nor·
mals (carimbo, selo em branco, etc), assinado pelo Presidente da Dlrecc;:ao do Organismo ou seu representante legal;
. 3. Este RELATORIO sera 0 Documento
unlco de aprecla~ao da actividade e ac~ao
do Organismo a conslderar.
PR~MIO

ALFREDO DE FARIA

1. S6 poderao concorrer a este PREMIO
as obras publlcadas em lingua portuguesa,
no periodo antes Indlcado:
2. No caso de uma obra ter continuldade,
e esta for publicada ap6s a data considerada limite de Inscric;:ao da parte ja presente
a Concurso, tal continuidade nao podera
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entrar em novo Concurso, mesmo que seja
editada sob outro titulo ou edic;:ao;
Se a obra tiver continuidade, e esta for
tambem publicada dentro do periodo anual
considerado no CONCURSO, 0 concorrente
pod era apresenta-Ia, conjuntamente, para
convenlente valorizac;:ao da obra global;
4. Neste caso, a apresentac;:ao da obra e
sua. continuidade contara como urn trabalhu
unico;
5. De cada obra , deve ser enviado urn
exemplar, para apreciac;:ao do Juri.

a.

PREMIO JOSE MARIA VERISSIMO
DE MORAIS

1. No pedido de inscric;:ao devem ser Indicaqos : os titulos dos trabalhos, os nomes
dos peri6dlcos e/ou revistas em que foram
publicados, e as referenci ~s ao numero, mes
e paginas respectivas;
2: No caso de ser apresentado urn trabalho
SUPLEMENTAR, este deve ser especificado
como tal. De igual modo, devem ser dadas
as Indicac;:5es referidas no numero imterlor:
3. Os trabalhos presentes ao CONCURSO
devem ser escrltos em lingua portuguesa e
publicados em peri6dlcos ou revistas portuguesas;
4. 0 numero maximo de trabalhos a apresentar por Concorrente e de 3 (tres). No
caso do Concorrente 0 pretender, podera
apresentar ainda urn outr~, que devera Indlcar e assinalar como SUPLEMENTAR;
5. A selecc;:ao dos trabalhos a apresentar
fica ao crlterio do Concorrente;
6. No caso de urn trabalho ter contlnuidade, e esta for publicada apes a data considerada limite de inscric;:ao da parte ja presente a Concurso, tal contlnuidade nao podera entrar em novo CONCURSO;
7. Se 0 trabalho tiver continuldade, e esta
for tambem publicC\da dentro do perfodo
anual conslderado no CONCURSO, 0 concorrente podera apresenta-Ia, conjuntamente,
para conveniente valorizac;:ao do trabalho
global;
8. Neste caso, a apresentac;:ao do trabalho
e sua(s) continuidade(s) contara(ao) como
um trabalho unlco;
.
9. No respeitante a valorizac;:ao, sera considerado 0 grau relativo de contribuic;:ao para
a Histeria da Filatelia. Assim, teremos ; 0
.Artigo de caracter Documental-, 0 .Artigo
de Div\1lgac;:ao D e a aReportagem D;
10. No caso de vir a verlflcar-se um empate
na c1asslflcac;:ao, este sera sanado, recor-

rendo-se a olassificac;:ao do trabalho SUPLEMENTAR;
11. Nao sera conslderado como trabalho
SUPLEMENTA"R uma continuidade de qualquer artlgo apresentado a Concurso;
12. 0 trabalho apresentado e referido como
SUPLEMENTAR sera considerado como tal.
e 56.

....

PREMIO FAUSTINO A. MARTINS

1. S6 serao considerados no CONCURSO.
Boletins. Per·i6dicos e Revistas portuguesC\s
da especlalidade;
2. Para conveniente apreciac;:ao do Juri.
deve ser entregue uma colecc;:ao completa
dos numeros publicados no aperiodo anualD
antes referido.
PREMIO FEDERACAO PORTUGUESA
DE FILATELIA

1. A candidatura a este Premio deve ser
feita por proposta do "Organismo Filatelico
n%u pelo qual a entidade em causa tenha
exercido actividade dlgna de louvor, fIIatelista ou nao;
2. A F.P.F., por proposta de, pelo menos,
dois dos seus Membros Dlrectlvos, pode,
igualmente, candidatar a este Premlo qualquer entldade, por sua acc;:ao pr6-Filatelia
Nacional;
3. Em Documento anexo it proposta, devern referir-se os motivos e aetos que determinaram a. candidatura, para apreclac;:ao do
JurI.
Este Documento, e seu Regulamento, aprovados emreunlao da Dlrecc;:ao da F.P.F., de
19 de Novembro de 1975, entram em vigor
nesta data, conslderando-se, para 0 efelto
da prlmelra atribulc;:ao dos PRt:M10S, os trabalhos pubJicados entre 1 de Junho dC\quele
ana e 0 dla 31 do mes de Maio do ano
de 1976.
A Direcc;:ao da F.P.F.

A SEVERA
RUA DAS GAVEAS.
BAIRRO ALTO

*

55 - 57
LISBOA - 2

*

*

Telef. 34006
PORTUGAL

RESTAURANTE

SELOS NOVOS, USA.oOS, PORTUGAL,
E ANTI GAS COLON lAS PORTUGUESAS
TEMATICAS ESTRANGEIRO

TiPICO

RESTAURANT

TYPIQUE

TYPICAL

RESTAURANT

SOBRESCRITOS E FDC DAS
EX-COLON lAS PORTUGUESAS
TEMATICOS ESTRANGE1ROS
Enviam·se cadernos

a escolha

Apartado 28 - AGUEDA

Fados e Gllitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

*

OU VERT TOUT LA NU IT

*

OPEN ALL NIGHT
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Comemorativos da P. da Independancia 1$50, 4$00, 7$50, 20$00 e 50$00
Fundo ReconstrUl;;iio Nacional 1$00,
1$50 e 2$50.
Sobrescrito do P. da Independancia
7$50
(1\1:;%)
Os pedidos de selos deveriio ser dirigidos
ao Chefe da Repartiglio dos Servigos dos
Correios, Teh~grafos e Telefones de S. Tome
e Principe, devendo 0 seu pagamento ser
efectuado por meio de escudos nacionais,
portugueses ou em vale de correio, acres-

Was

plan colec~.

COMPRA
Apartado 13 -

E VENDE

Teiefone 856 -

ELVAS

1

o

1

cidos da importAncla para portes de correio
e registo.

BIBLIOGRAFIA FILATELiCA
Assinalamos a edigao das ultimas obras
sobre fllatelia portuguesa:
Fliimulas de Portugal. I Parte. Editada por
Paulo Rui das Neves Monteiro Barata.
Classlfica~o e Sistematica das Etlquetas
de Registo Portuguesas. Paulo Rul Barata.
Camlogo de Carlmbos de Correio Maritimo_
Dr. Romano Caldeira Camara.
aFilatelia Tematica», indice dos 54 numeros
puplicados e Llsta com nomes e moradas
de' todos os s6clos. 64 paginas. Edigao
da A,P.F.T. Porto.
Coleccionar Selos. Apartado 28. Agueda.
Marcas Postals de Macau. Aditamento.
A. Guedes de Magalhlies. Separata n.· 1
do vol. IX do Boletim do Instituto Luis
de Camaes. Imprensa Nacional. Macau.

SELO POSTAL

AIIteceden'tes. ,Breve histOria do selopostal. 0 coleccion'ador de selos e as
suas moti¥a~Oes. 0 selo postal e os seus ....,ec.tos sOcio-econOmico e politico-C'ultura·'.
~ este 0 trtulo de um trabalho cuja publicagi!io se Inicia neste numero do Boletim
do Clube Fllatelico de Portugal e que tem
a assinatura do respectlvo director.
Antes do mais 0 seu autor deseja agradecer a prestigiosa e .dinAmica equipa que
constitui a Direcgao do Clube Fllatelico de
Portugal bem como ao seu Secretaria-Geral,
toda a colaboraglio e facllidades que Ihe
concederam.
Com efelto, embora 0 responsavel pela
publicagao desta revista tenha da Dlrecgao
do Clube -carta branca- para decldlr 0 que
mals Interessa publlcar, tendo em Vista 0
Interesse dos leitores que slio os s6clos
do C. F. P., as caracteristlcas deste trabS'lho
jlTlPunham ao director do Boletlm, quanto
mals ,nao fosse, uma troca de Impressaes
com os dlrlgentes do Clube.
Nao e uma obra sensaclonal esta a que
metemos ombros, nem sequer cem por cento original. A nossa slncel'idade Impede,
portanto, que se iluda a expectatlva dos
nossos leltores.
Trata-se, com efelto, de um trabalho
baseado em artlgos publicados nas paglnas
do Boletlm do C. F. P. ao 10090 dos seus

30 anos de exlstEincia, da auto ria de distlntos colaboradores desta publicagao, em
consultas feltas em varlos livros da especlalidade tanto naclonals como estrangelros
e em artlgos Insertos em revlstas, jornals e
outras publicagoes portuguesas e tambem
estrangeiras, que adaptamos.
Aproveitaram-se, igualmente, dados de
multo Interesse e factos curlosos 'fornecidos por um Jovem amigo que
ja uma
certeza na filatella naclonal.
~ evldente, contudo, que 0 trabalho tem
algo de original. Na veroade, mesmo que
certos capitulos nao traduzlssem alguma
colsa da pouca experlEincla do autor, coleecionador spenas ha 15 anos, e nao reflectissem multo da sua sensibilldade, 0 trabalho subjectlvo de Investlgagao, a metodologla utilizada e a orlentagao segulda bastavam para Ihe conceder um certo cunho de
originalldade.
Aos Jovens leltores deste Boletlm e a
todos os que possuem alnda menos experlancla do que n6s, dedlcamos esta modesta
obra, se asslm se pode chamar. Se conse-

e

Continua na psg. 15

1 - FILATELIA PRE-ADESIVA ·EIM· PORTUGAL
Antes de entrarmos no assunto, ob/ecto
do nosso trabalho, dese/amos numa breve
slntese referlr, digamos, como Introdur;iio,
o que se passava em Portugal antes do Inlclo da era marcada pelo apareclmento do
famoso selo de D. Marla II, em 1853. Nao
pode delxar de ser uma referencla necessarlamente slntetlca, pOis nao pretendemos
de modo algum, fazer a hlst6rla do correlo
em Portugal, assunto, alilIs, /ei sobe/amente
tratado.
D sistema usado ate 1853, era 0 das
«cartas- cujo porte, Inscrito por me/o de
carlmbos ou a mao, era pago pelo destlnatarlo em funr;ao do peso e da dlstancla salvo
as de «porte pago-, que, por gentileza do
remetente, era encargo seu.
D prer;o do porte variava tambem consoante a carta fosse entregue em mao ao
destlnateirio ou flcasse retida no correlo a espera que 0 destlnat8rlo a fosse buscar (').
Ate aquele ano a hlst6ria do correio em
Portugal estava dlvldlda em 3 epocas:
1520-1606, 1607-1797 e 1798-1852, ano que
marcou 0 termo do Correla-Mor, cargo entao lei exercido por um dos Minlstros de Estado, desde 1798, pols ate 1797 a «Admlnlstrar;ao do Correlo das Cartas-, achava-se entregue a uma pessoa particular como se pode
verlflcar pelo Decreto de 18 de Janeiro desse
ano, que extlnguiu 0 oflclo de Correia-Mor
do Relno Incorporando-o na «Real Coroa-.
,; do segulnte teor 0 texto do diploma:

DECRETO
-Tendo-me sldo presentes os graves Inconvenlentes que experimenta nao s6 aMInha Fazenda Real, mas a facilldade das col)1unlcagoes Interiores do Reino, e dos Meus
Dominlos Ultramarinos, tao lndlspensavel. e
necessaria em Estados Comerciantes, por
causa de achar-se entregue a Admlnlstragao
do Correio das Cartas a uma pessoa particular; que consldera como Patrlm6nlo este
importante Cargo Politico; e sendo Igualmente evidenta' 0 Dlrelto que Me asslste de
revendlcar para a Mlnha Real Coroa, por melo
de uma justa indemenlzaCao. este Emprego
Publico, cuja alienacao temporarla nao podia
de modo nenhum conslderar-se como perpetua, e Irrevocavel: Ful servida Ordenar a
(1) Era rnals care na 1.' hlp6tese. como Ii evldente.

D. Rodrigo de Sousa Coutinho do Meu Conselho de Estado, e Meu Minlstro, e Secretario de Estado dos Neg6clos da Marlnha, e
Dominlos Ultramarinos, que propuzesse ao
actual Correlo Mor do Relno a generosa Indemenlzagao que Mando publicar com este
Decreto, asslnada pelo mesmo Mlnlstro de
Estado, com 81 comunicagao que nao aceitando voluntarlamente a oferta, flcasse livre ii
Coroa 0 revendlcar por meios legals 0 seu
inalienavel Direito. E havendo 0 mesmo Correio Mor preferido a voluntarla aceltagao
do que Mandel oferecer-Ihe: Hel por bem
extlngulr, e abolir 0 dito Oficio de Correio
Mor do Reino, que Mando incorporar na Minha Real Coroa, suspendendo 0 actual Correio Mor do exerclclo deste Emprego, logo
que EU for servida Incumblr esta Admlnlstragilo a um dos Meus Ministros de Estado.
Os Conselheiros de Estado, Meus Mlnistros,
e Secretarlos de Estado dos Neg6cios do
Reina, e dos Neg6clos Estrangelros, e da
Guerra, 0 tenham asslm entendldo; e fagam
executar, conclulndo com as solenldades necessarlas a verlficagao das Condlgaes da
Dita Cessao. Palacio de Queluz em 18 de
Janeiro de 1797.
Com a Rubrlca de PRINCIPE NOSSO SENHOR .
CONDICOES,
que 0 Correlo-Mor do Relno aceltou voluntariamente para ceder 0 dlto Oficio a Sua MaJestade Fldelisslma a Ralnha Nossa Senhora:

o Titulo de Conde de Juro e Herdade com
tras vldas fora da Lei Mental;
A conservagao da Honra de Crlado de Sua
Majestade;
Uma Renda permanente. e que possa vincular em Morgado, de quarenta mil cruzados
por ano, ou em Comendas, ou em Bens de
Coroa, ou em Renda do mesmo Correlo;
Penso'es vitalicias de' quatrocentos mil
reis cada uma para sua Mae, e para seu Irmao, e suas Irmas; e a de seu Irmao, ate
que alcance a Comenda de Graga. que Sua
Majestade Ihe promete pedir ao Graa-Mestre
de Malta; sen do estas Pensaes revertiveis
para ele Correia-Mor, no caso que sobrevlva
a cad a uma das pessoas penslonadas, mas
que de nenhum modo passam a seu Filho,
ou outros Herdelros;
Declarar-se-a em Nome de Sua Majestade,
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que estas Pensaes desobrlgam 0 Correla-Mor
de dar 0 equivalente das mesrnas a sua MAe,
Irmilo; e que ele 0 podera descontar das Lagitimas, ou Arras que fosse obrigfldo a dar;
Pede 0 Correlo-Mor a S!la MaJestade, que
em atenc;ao ao sacrificio que fazem ele, e
seu Irmilo, sejam avanc;ados de um, ou dols
Postos em algum dos Regimentos de Cavalarla da Corte. Ja que Sua MaJestade foi servida mandar-Ihe prometer. que os adiantais
em Postos Militares. Palacio de Queluz em
18 de Janeiro de 1797.

D. Rodrigo de Sousa Coutlnho na Regia
Oflclna TipogrBtica-.
.
Ao per/odo que antecede 0 aparec/mento
do selo postal chama-se de filatelia pre-adesiva e 8S aludldas .Cartas., cartas pre-adesivas, obviamente ('). A taxa do respectlvo
porte chama-se .Selo. pre-adeslvo ao passo
que aos selos surgidos, em todo 0 Reino
Un/do da Gra-Bretanhae Jrlanda, em 1840 e,
apos 13 anos, em Portugal, se convenclonou
chamar selos adesivos.

+-till Selo
pre·adeslvo

Ana Genoveva, do Condado de Bourbon,
que logo Ihe sugeriu:
- - Vede estas cintas que servem para
fechar as voss as cartas; silo feitas com a
pele de barbatanas de esturJilo. Pois bem!Ordenai ao tip6grafo do Rei que !:IS tape
com as armas da Franc;a, com a indicac;ilo
-2 soldos-, e ponde-as a venda: as despesas do porte serilo assim pagas pelo expedidor. Oepois fazei Instalar em todos os bairros, caixas postais onde todos Ihes poderilo
lanc;ar as suas cartas. Assim, nilo importa
quem, e ate mesmo 0 rei, podera escrever
sem ser reconhecido. Salvaguardando por
este meio 0 anonimato de certas correspondencias, v6s ganhareis dinheiro, e grangea·
reis amigos-.
Estava-se em 1653, mais precisamente a
16 de Agosto, e um tal Renouard de Villayer,
obteve prlvilegio do Rei para estabelecer pequenos locais de venda, no palaCio real, nos
conventos, nos bairros de Paris, podendo
tais .cintas- ser vendidas ate pelos porteiros dos colegios e carcerelros das prlsaes.
:

Pour Mademoiselle

Sapho
demeurant en la rue au Pays
des Nouveaux Sansoma/es
Paris
Par billet de port paye

Uma carta pre-ades/va

Outre Ie billet de port paya que I'on
mettra sur cette lettre pour la falre partir,
celuy qui escrlra aura solng, s'li veut
avolr reponse, d'envoyer un autre billet de
port paya anfenna dans sa lettre.

2-APAREOIMENTO 'DO SELO PO.STAIl.
Embora 0 primeiro selo adeslvo tenha
sldo posto a circular em 1840 (0) no Reino
Unido da Gril-Bretanha e Irlanda, como se
dlsse, a hist6ria do selo postal remonta ao
seculo XVII.
Comec;a com Lurs XIV que, desde os 15
anos, mantinha com algumas beldades francesas uma intensa correspondencia amorosa.
Mas as suas cartas, tanto as que eram enderec;adas a uma dama de honor da Ralnha-Mile, como a filha do merceelro do Louvre,
quase nunca chegavam as respectivas destlnatarias.
Com ordem de Mazarln, Fouquet, que,
alem de Ministro, era chefe dos Correios,
devolvia-as ao jovem monarca que se lamen-

tava da cerrada vlgillincia que
a sua augusta pessoa, por parte
Fouquet, metldo num beco
pediu conselho a duquesa de

era movida
da sua mae.
sem sarda,
Longueville,

,(2) He quem prefira des!gnar esse perlodo por pre-fllatella e consequentemente -Cartas pre-fllat6I1css.
·(3) Fol em 6 de Malo de 1840 que comer;aram a aer
usados em todo 0 Relno Unldo da Grli·Bretanha e
Irlands os prlmelros selos postals adeslvos, embora
o selo de 1 penny comar;asse a ser vendldo a partir
do dis 1 do masmo mAs.
A titulo de curlosldade refere-se 0 facto de uma
carta da cldade Inglesa de Bath ter clrculado em
2 de Malo de 1840, com 0 selo penny Black, antee!pando-se asslm !t data oflclalmente marcada para a
entrada em clrcular;!io dos prlmelros selos adeslvos
(6 de Malo de 1840).

I
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Exterior duma dessas cartas do
relnado de Lurs XIV, de Franc;a,
em que os rJscos representam as
dobras da mesma.

Este sistema durou apenas alguns meses
pois a Rainha-mae, nilo querendo que 0 filho
abusasse dele, obteve a supressao do primelro correia modei"no. Este primeiro sistema foi chamado .a pequena Posta de
Paris-,
Houve que esperar pelo seculo XIX para
ver renascer aquela Inovac;ilo. 0 merito desse

renascimento deve-se aos chineses. Com
efeito, a partir de 1820, imprimiram e puseram a venda sobrescritos franqueados. Para
a correspondencia com destino ao interior
do pais, 0 papel era branco. Na parte superior do enderec;o do destinatario lia-se: -Per
tres pequenas moedas (da China), esta carta
podera percorrer todas as provrncias do Medio Imperio e nilo devera ser retida senilo
pelas regiaes do mar. Para 0 estrangeiro, um
papel verde no qual se lia: .Oepois de ter
pago dez moedas esta carta podera viajar
para alem de todos os mares e de todas
as montanhas-.
Em 1823, nova tentativa para Implantar
o sistema da -pequena Posta de Paris •. 0
sueco Treffemberg propos ao governo do
seu pars a adopC;ao do sistema, mas a proposta fol reJeltada.
o antigo sistema, portes pagos pelos
destinatarios tlnha demasiados Inconvenlentes. Oisso se apercebeu 0 Ingles Rowland
Hill, nascido em 1794 e falecido em 1861,
que em 1836 era apenas secretario do General Post Office (Estac;ao principal dos Correios).
Numa bela tarde desse ana de 1836 atravessava Rowland Hill uma aldeia escOcesa
quando viu, por acaso, um carteiro que entregava uma carta a uma bela rapariga. Esta,
em princrpio, recusouenergicamente pagar
o porte. Pedia para ver a carta em primeiro
lugar. Talvez pagasse 0 porte mas s6 depois de ter 0 -envelopeD na mao. 0 carteiro
entregou-Ihe a. miss iva. A rapariga voltou-se,
observou a carta atentamente, depois entregou-a ao carteiro e recusou-se simplesmente a pagar 0 porte. 0 carteiro replicou
mas, em vao. (Esclarec;amos que as serviC;os
dos correios eram entao muito caros). Entretanto, Rowland Hill que se tinha aproximado travou conversac;ao com a jovem, que
nao se fez rogada para explicar a sua atitude. Tinha sido 0 noivo que Ihe escreverfl.
o seu Patrick que trabalhava, havia dois
anos, em Londres, tinha inventado um meio
de se corresponderem que era absolutamente gratis. Assim, convencionaram, previamente, uma lingua por sinais e esses sinais estavam no -envelope-. Um cfrculo queria dlzer aeu · amo-te-, uma barra -eu estou doente», uma cruz -beijo-te. etc. Sendo assim,
examinava 0 aenvelope» •• lia- 0 que ele Ihe
escrevia e depols recusava pagar 0 porte.
o secretario dos correios deve ter ficado profundamente perturbado com esta fraude a qual, se atingisse grande escala, comprometeria, nao tinha duvidas, os recursos
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regulamentares da Coroa. Asslm, deve ter
guardado 0 segredo, mas, pouco tempo passado, propos a sua grande reforma; pelo
sistema dos selos, serla futuramente 0 expedldor que pagarla 0 porte. Dlz 0 celebre
Inventor: Urn pedacito de papel, apenas
o suflciente para se apor ao env61ucro e
guarnecido no verso com uma camadinha
gomada .que, ligeiramente humedecida, se
pudesse aplicar na carta, evltando a Inscrigao de novo enderego-.

A titulo de curiosldade acrescentaremos que
na Inglaterra, onde 0 sistema nasceu, produziu urn autentlca -revoluc;:ao-, a ponto do
volume total das cartas transportadas passar de 50 milhOes em 1839, para 170 miIhoes logo no ano seguinte.
Em Portugal, pass ados 13 anos ap6s a
emlssao do 1.· selo adesivo, 0 Governo do
Duque de Saldanha, no poder havla ano e
melo, decldlu-se, final mente, a propor a Rainha a assinatura do famoso Decreto de 27
de Outubro de 1852, que mandava entrar em
vigor, a partir de 1 de Julho de 1853, 0 novo
sistema.
Oapareclmento do prlmelro selo postal
portugues nos comec;:os da segunda metade
do seculo XIX, marcou 0 Infclo de uma nova
era dos Correlos neste Pars. 0 anterior regime, pela reforma de 1852, fOi alterado em
tres aspectos principals: Uso do selo; pagamento do porte por parte do expedidor;
prec;:o apenas em func;:ao do peso e nao das
distanclas entre a origem e 0 destino.

2-1 Rowland Hill

o penny

black

Estava, deste modo, langada a Idela do
selo que em 1839, ap6s grandes dlscussoes,
e aprovada pela Rainha Vlt6rla, a qual declarou esperar do plano submetldo a sua
apreclagao -grandes vantagens socials e
grandes progressos-.
o sueco Treffemberg e 0 ,ingles Rowland Hill foram contemporaneos e e possrvel que tlvessem tido a mesma Ideia.
E assim, ou conheciam 0 correio de Villayer
ou pretenderam retomar a Idela, ignorando
Villayer. Simplesmente Rowland Hi'll (') fol
mais feliz que 0 sueco que vlu recusada a
sua proposta.
o pr-Imeiro selo a circular no Mundo foi
o penny black.
o -pedacito de papel- foi de tal maneira
acolhido pelo publico que, em breve, 0 sistema fei adoptado por quase todos os paises clvilizados. A Suiga (Cantao de Zurlque)
e 0 Brasil em 1843, os Estados Unidos da
America do Norte e a Belglca em 1847, a
Franc;:a em ' 1849, a Austria e a Espanha em
1850, 0 Canada e a Italia em 1851 , a Alemanha em 1852, a Russia em 1858, a Turqula em
1863, 0 Japeo em 1876 e a China em 1878.
(4) I! curiosa referlr que a prlmelra maqulna de
carlmbar as ael08 tol Inventada por Pearson Hill Irmfto
de Rowland HIli.
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Albuns de Portugal e IIltramar
Edh;iio da nossa Casa
Pre\=os sujeitos a altera\=io sem aviso prevlo
Formato 22X25. Folhas m6vels, em papel e cartolina. Reproduc;:iio em gravura
de todos os selos tipo. Casas para todos os selos emltldos, com a Indlcac;:iio
do r-espectlvo numero segundo 0 nosso catalogo de selos de Portugal e Ultramar.
Sempre que haja numero de selos que 0 justlflque sao publicadas as folhas suplamentares para os novos selos emitldos.
Os prec;:os dos albuns Incluem os respectlvos suplementos sardos ate a data
da publicac;:ao desta lista, pelo que estao suJeltos a ligelros aumentos em vlrtude
das folhas suplementares que vao sendo acrescentadas aos mesmos.
o Album de Portugal e Ultramar, para facilidade de sua aqulslc;:ao, vende-se
por volumes, com capas de cartolina impressas a 3 cores.

BItEV·E HISTORIA DOS PRIMEIROS SELOS POSTAIS
PORTUCU.ESES
NO CONTINENTE

Como ja fol dito, os primelros selos postais adesivos portugueses foram postos a
circular em 1 de Julho de 1853. Representavam a effgle, de perfil, do monarca reinante, a rainha D. Maria II. A impressao
dos selos fol feita em relevo pelo 1.· abridor
de cunhos da Casa da Moeda - Francisco
de Borja Freire.
A inlciativa para 05 desenhos dos selos
deve ter partido de D. Fernando II . marido
da ralnha, conhecldo por -0 Rei Artista- . Segundo urn artlgo brilhante da autoria do
Capitao Joaquim Leote publicado nas paginas do Boletim do Clube Filatelico de Portugal, em 1973, devem ter sldo apresentados
a D. Fernando II varios esboc;:os para sua
apreclac;:ao os quais foram por ele corrigldos,
alem de ter fornecido varias sugestoes.
Afirma alnda aquele ilustre filatelista que 0
.Rel Artlsta- esboc;:ou mesmo 0 desenho
para 0 selo de 5 reis (0 primeiro da serie),
que velo, flnalmente, a ser gravado, sem
qualquer modiflcac;:ao no aspecto, por Borja
Freire. Portanto, pelo menos 0 selo de 5
reis nao fol desenhado ou Idealizado pelo
1.· abridor de cunhos da Casa da Moeda.

13

II
Ii

I
II

1 Portugal Continental - i.' parte (Correlo e C. Aereo) . . . . . .
1 a Portugal Continental - 2.' Parte (Blocos, Priv., etc.). . . . . .
2 Nhas AdJac., Ultramar e Africa
3 Angola e Congo .
4 Cabo Verde
5 Gulne . . . . . . . .
6 Moc;:amblque - i.' ipl:lrte. . . . .
7 Mooamblque - 2.' parte - Inhambane, Klonga, Lour. Marques, Quellmane, Tete e Zambezla •
8 Comp.' de Moc;:amblque e Nlassa .
9 S. Tome e Prfnclpe .
10 India . . . .
11 Macau.
12 Timor .
Os 13 volumes em conjunto

Folh88

Papal

Cartollna

Luxo

111

216$00

280$00

420$00

46
71
76
39
41
63

87$00
130$00
143$00
76$00
80$00
118$00

115$00
175$00
190$00
100$00
106$00
160$00

172$00
260$00
282$00
152$00
160$00
232$00

36
34
39
57
44
36
693

67$00
63$00
76$00
104$00
83$00
67$00
1 §10S00

90$00
80$00
100$00
140$00
110$00
90$00
1735$00

135$00
122$00
152$00
206$00
167$00
135$00
2595$00

Pre\=os das folhas awlsas dos nossos albuns
Papal 3$00, Cartollna 3$50, Luxo 6$00
Capas de cartollna, Impressa a 3 cores 15$00
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entrar em novo Concurso, mesmo que seja
editada sob outro titulo ou edic;:ao;
Se a obra tiver continuidade, e esta for
tambem publicada dentro do periodo anual
considerado no CONCURSO, 0 concorrente
pod era apresenta-Ia, conjuntamente, para
convenlente valorizac;:ao da obra global;
4. Neste caso, a apresentac;:ao da obra e
sua. continuidade contara como urn trabalhu
unico;
5. De cada obra , deve ser enviado urn
exemplar, para apreciac;:ao do Juri.

a.

PREMIO JOSE MARIA VERISSIMO
DE MORAIS

1. No pedido de inscric;:ao devem ser Indicaqos : os titulos dos trabalhos, os nomes
dos peri6dlcos e/ou revistas em que foram
publicados, e as referenci ~s ao numero, mes
e paginas respectivas;
2: No caso de ser apresentado urn trabalho
SUPLEMENTAR, este deve ser especificado
como tal. De igual modo, devem ser dadas
as Indicac;:5es referidas no numero imterlor:
3. Os trabalhos presentes ao CONCURSO
devem ser escrltos em lingua portuguesa e
publicados em peri6dlcos ou revistas portuguesas;
4. 0 numero maximo de trabalhos a apresentar por Concorrente e de 3 (tres). No
caso do Concorrente 0 pretender, podera
apresentar ainda urn outr~, que devera Indlcar e assinalar como SUPLEMENTAR;
5. A selecc;:ao dos trabalhos a apresentar
fica ao crlterio do Concorrente;
6. No caso de urn trabalho ter contlnuidade, e esta for publicada apes a data considerada limite de inscric;:ao da parte ja presente a Concurso, tal contlnuidade nao podera entrar em novo CONCURSO;
7. Se 0 trabalho tiver continuldade, e esta
for tambem publicC\da dentro do perfodo
anual conslderado no CONCURSO, 0 concorrente podera apresenta-Ia, conjuntamente,
para conveniente valorizac;:ao do trabalho
global;
8. Neste caso, a apresentac;:ao do trabalho
e sua(s) continuidade(s) contara(ao) como
um trabalho unlco;
.
9. No respeitante a valorizac;:ao, sera considerado 0 grau relativo de contribuic;:ao para
a Histeria da Filatelia. Assim, teremos ; 0
.Artigo de caracter Documental-, 0 .Artigo
de Div\1lgac;:ao D e a aReportagem D;
10. No caso de vir a verlflcar-se um empate
na c1asslflcac;:ao, este sera sanado, recor-

rendo-se a olassificac;:ao do trabalho SUPLEMENTAR;
11. Nao sera conslderado como trabalho
SUPLEMENTA"R uma continuidade de qualquer artlgo apresentado a Concurso;
12. 0 trabalho apresentado e referido como
SUPLEMENTAR sera considerado como tal.
e 56.

....

PREMIO FAUSTINO A. MARTINS

1. S6 serao considerados no CONCURSO.
Boletins. Per·i6dicos e Revistas portuguesC\s
da especlalidade;
2. Para conveniente apreciac;:ao do Juri.
deve ser entregue uma colecc;:ao completa
dos numeros publicados no aperiodo anualD
antes referido.
PREMIO FEDERACAO PORTUGUESA
DE FILATELIA

1. A candidatura a este Premio deve ser
feita por proposta do "Organismo Filatelico
n%u pelo qual a entidade em causa tenha
exercido actividade dlgna de louvor, fIIatelista ou nao;
2. A F.P.F., por proposta de, pelo menos,
dois dos seus Membros Dlrectlvos, pode,
igualmente, candidatar a este Premlo qualquer entldade, por sua acc;:ao pr6-Filatelia
Nacional;
3. Em Documento anexo it proposta, devern referir-se os motivos e aetos que determinaram a. candidatura, para apreclac;:ao do
JurI.
Este Documento, e seu Regulamento, aprovados emreunlao da Dlrecc;:ao da F.P.F., de
19 de Novembro de 1975, entram em vigor
nesta data, conslderando-se, para 0 efelto
da prlmelra atribulc;:ao dos PRt:M10S, os trabalhos pubJicados entre 1 de Junho dC\quele
ana e 0 dla 31 do mes de Maio do ano
de 1976.
A Direcc;:ao da F.P.F.

A SEVERA
RUA DAS GAVEAS.
BAIRRO ALTO

*

55 - 57
LISBOA - 2

*

*

Telef. 34006
PORTUGAL

RESTAURANTE

SELOS NOVOS, USA.oOS, PORTUGAL,
E ANTI GAS COLON lAS PORTUGUESAS
TEMATICAS ESTRANGEIRO

TiPICO

RESTAURANT

TYPIQUE

TYPICAL

RESTAURANT

SOBRESCRITOS E FDC DAS
EX-COLON lAS PORTUGUESAS
TEMATICOS ESTRANGE1ROS
Enviam·se cadernos

a escolha

Apartado 28 - AGUEDA

Fados e Gllitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

*

OU VERT TOUT LA NU IT

*

OPEN ALL NIGHT

VI51TE

o
MUS E U
II

R U AD .

c.

0 .05

EST E FAN I A,

17 5

-

T. T.
LIS BOA

A mais importante Colec~ao Filatelica N'a cional
HORA,~IO

:

DAS 15 AS 18 HORAS
E AOS DOMINGOS, DAS 10 AS 13 HORAS
ENCERRADO AS 2.'· FEIRAS E FERIADOS

COLECCIONE
SELOS
PORTUGUESES

PARA INFORMA<;OES DE SAIDA DE NOVAS EMISSOES
E PAGE LAS DIRIJA-SE AOS SERVI<;OS DE FILATELIA DOS C. T. T .
LIS BOA

..RUA A,LV'ES R'EDOL, 9 - 1."
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